GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

1) AZERBAYCAN VE BOSNA HERSEK SORUNLAR
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden
(TİM) alınan yazıda; ülkemiz ile Azerbaycan ve Bosna Hersek arasında Bakanlığın yetki ve
sorumluluk alanına giren tüm konuların en üst düzeyde ele alınabilmesi için Gümrük ve Ticaret
Bakanı Sayın Cenap Aşçı tarafından sırasıyla, 1-2 Ekim 2015 tarihlerinde Azerbaycan’a ve 8-9
Ekim 2015 tarihlerinde Bosna Hersek’e iki ayrı ziyaret gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Yazının devamında, anılan ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde dile getirilmek
üzere, ihracatçılarımızın Azerbaycan ve Bosna Hersek pazarında karşılaştıkları sorunlar ile
toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edildiği
belirtilmektedir.
Bu kapsamda, ülkemiz ile anılan ülkeler arasında ticarette yaşanılan sorunlar ve ticaretin
geliştirilmesine yönelik olası önerilerin ekli form aracılığıyla TİM’e iletilmek üzere en geç 17 Eylül
2015 Perşembe günü saat 13:00’e kadar Genel Sekreterliğimize (Faks:0342 211 05 09-10, Eposta: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************

2) FRUIT LOGISTICA 2016 FUARI MİLLİ KATILIM DUYURUSU
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda; 3-5 Şubat 2016 tarihleri arasında
Berlin/Almanya’da yaş meyve sebze ve paketleme sektörlerine yönelik düzenlenecek olan “FRUIT
LOGISTICA” Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun 13. kez Akdeniz Yaş Meyve Sebze
İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
EK :
Fuar Duyurusu (2 sayfa)
**************************************************

3) HUBUBAT İHRACATI YAPAN FİRMALARIMIZIN
DİKKATİNE!
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Gaziantep Şube Müdürlüğü’nün, kuruluşları stoklarında
bulunan yerli ekmeklik buğdaylar ile ilgili yazısı ve eki ekte yer almaktadır.
**************************************************
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4) MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı’ndan alınan
yazıda; kuruluşları stoklarında bulunan yerli ekmeklik buğdayların, mamul madde ihracatı sonrası
satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri’ne gönderilen 15.09.2015 tarihli ve
62234 sayılı yazının bir örneği ektedir.
**************************************************

5) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Tacikistan Hükümeti tarafından bu
yıl içerisinde alınan bir karar ile 14 Ekim “Girişimciler Günü” olarak ilan edildiği, bu vesileyle
her yıl çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinin uygun görüldüğü bu bağlamda, 14 Ekim 2015
tarihinde başkent Duşanbe’de “Duşanbe-2015” Uluslararası Girişimcilik Forumu’nun organize
edileceği, Türkiye’den girişimci ve işadamlarının söz konusu etkinliğe katılmasının arzu
edildiği hususu Tacikistan Büyükelçiliği kanalıyla Kurumlarına iletildiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, açılışını Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın Emomali Rahmon’un yapacağı
Forum’da Tacikistan’dan üst düzey hükümet yetkililerinin, yabancı devlet temsilcilerinin,
önde gelen uluslararası firma yöneticilerinin ve akademisyenlerin konuşmacı olmalarının
planlandığı Forum çerçevesinde, düzenlenecek oturumlarda başta enerji, sanayi, tarım ve
finans olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarının, halihazırda yürütülen projelerin ve
yeni fırsatların değerlendirilmesi, özel sektör yatırımları ve iş ortaklıklarında devlet
teşviklerinin masaya yatırılması, ayrıca önceden bildirilen talepler doğrultusunda katılımcıların
Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı, Tarım Bakanı, Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı,
Enerji ve Su Kaynakları Bakanı ile görüşme yapmalarının beklendiği ifade edilmektedir.
Ayrıca yazıda, anılan Forum’a katılmak ve ekteki taslak program çerçevesinde 15 Ekim günü
gerçekleştirilmesi öngörülen temaslarda bulunmak üzere DEİK / Türkiye-Tacikistan İş
Konseyi tarafından 13–15 Ekim 2015 tarihlerinde Duşanbe’ye işadamları heyeti ziyaretinin
düzenlenmesinin planlandığı ve söz konusu ziyarete katılmak isteyen firmaların en geç 21
Eylül 2015 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/100/5452
adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yaptırarak, kişi başı 800 Avro avans tutarını
online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları gerektiği ve belirtilen son kayıt tarihinden
sonra yapılacak bütçe çalışmaları sonucu belirlenecek nihai katılım ücretinin kayıt yaptıranlara
bilahare bildirileceği, katılım ücretine İstanbul’dan gidiş ve dönüş uçak biletleri, konaklama,
transfer, tercüme hizmetlerinin vb. dahil olduğu, üzerinde katılımcının ad ve soyadının
yazıldığı, katılım ücretinin yatırılmış olduğunu gösterir dekontların neski@deik.org.tr e-posta
adresine iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.
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Bahse konu yazıda, katılım teyidi veren firma temsilcileri listesinin DEİK tarafından
Tacikistan Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’na iletileceği, vize için
başvuruların heyet üyelerince bireysel yapılacağı bunun yanı sıra, 2 adet vesikalık fotoğraf ve
40 USD ücret karşılığında Duşanbe Havalimanı’nda vize almanın mümkün olacağı ve etkin ve
tatmin edici ziyaret programının hazırlanabilmesini teminen başvuruların yukarıda belirtilen
tarihten önce, mümkün olduğu kadar erken yapılmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.
Ekler:
- Seyahat programı taslağı (1 sayfa)
- Forum Programı (1 sayfa)

***************************


İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) alınan yazıda; Almanya’nın Hannover şehrinde 25-29
Nisan 2016 tarihlerinde Hannover 2016 Sanayi Fuarı’nın Türkiye milli katılımının Odaları
tarafından gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, söz konusu fuara ilişkin duyuru metni ekte
yer almaktadır.
***************************

4

