GÜNEYDOĞU ANADOLU İ HR ACATÇI Bİ R Lİ K LER İ
GENEL SEKR ETER Lİ Ğİ

1) KOLOMBİYA PAZARI HAKKINDA TOPLANTI
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; 30 Ekim–4 Kasım 2016
tarihleri arasında, Kolombiya’nın başkenti Bogota ile ikinci önemli şehri ve ekonomi üssü olan
Medellin’e yönelik Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda bir ticaret
heyeti düzenleneceği bildirilmektedir.
Bahse konu yazıda, ilgili heyet öncesinde; “Bogota Ticaret Odası”, Kolombiya Hükümeti
tarafından seçilmiş ve Kolombiya’yı yurt dışında temsil etme yetkisi bulunan ajans olan “Actif
Studio” yetkilileri tarafından, 27 Ekim 2016 Perşembe günü, Kolombiya pazarı ile ilgili bir sunum
gerçekleştirmek ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri görüşmek üzere, TİM organizasyonunda bir
toplantı düzenleneceği, katılımı ücretsiz olan ve detayları aşağıda yer alan etkinlikte yer almak
isteyen firmaların https://goo.gl/YFRiLW linki aracılığıyla online başvuruda bulunmaları gerektiği
ifade edilmektedir.
Tarih: 27 Ekim Perşembe
Saat : 15:00 – 17:00
Kayıt: 14:30 – 15:00
Yer : Dış Ticaret Kompleksi - Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. B Blok
Yenibosna / Bahçelievler 34196 İstanbul
Salon: B Blok 7. Kat Halı Toplantı Salonu (İTKİB)
Katılımcılar:
Bogota Ticaret Odası Actif Studio Niveles Globales S.A.S.
Carolina Jaramillo (Danışman) Andrea Sarmiento (Proje Direktörü) Sebastian Hernández
(Koordinatör)
Frederick Arcila (Danışman)
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Volkan İncekara
Tel : 0212 454 0797
E-mail : volkanincekara@tim.org.tr

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

2) INDİA - EUROPE 29 BUSİNESS FORUM
Ankara Hindistan Büyükelçiliği’nin bir yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden alınan yazıda; Hindistan-Avrupa 29 İş Forumu’nun (IE29BF) Hindistan Dışişleri
Bakanlığı ve FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) işbirliğinde 8-9
Aralık 2016 tarihlerinde Yeni Delhi’de gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
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Anılan yazıda, söz konusu Forumda, beceri geliştirme, biyoteknoloji, biyoloji, bilişim
teknolojisi, akıllı şehirler, temiz teknolojiler, yenilenebilir enerji, oto ve oto yan sanayi, tarım ve
gıda işleme ile lojistik sektörlerin yer alacağı ayrıca, B2B görüşmelerinin de organize edilmesi
planlanan Forum ile ilgili detaylı bilgi için http://www.ie29bf.in/ adresinin ziyaret edilebileceği
gibi Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Direktörü Rohit Sharma
(rohit.sharma@ficci.com) ile iletişime geçilebileceği ifade edilmektedir.
**************************************************

3) İRAN TAHRAN TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ TALEP
TOPLAMA
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nden (İTKİB) alınan yazıda;
Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisi hedefleri doğrultusunda, Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi’nin
ilkinin İran’ın başkenti Tahran’da “34 East Maryam Street Elahiyeh” adresinde faaliyete geçmek
üzere olduğu, 14 Ekim 2016 Cuma günü gerçekleştirilen kura çekimi ile İTHİB tarafından
organizasyonu sağlanan Tahran TTM’de yer almak üzere hâlihazırda başvuru yapmış olan firmalara
showroom alanlarının tahsisinin sağlandığı belirtilmektedir.
Söz konusu yazıda, kira, personel, tanıtım kalemlerinde % 75 devlet desteği sağlanacak
olan proje kapsamında, 49 €/m2 katılım payı ödeyerek kalan sınırlı sayıdaki showroom alanlarından
birine sahip olunabileceği ve TTM’de yer almak isteyen firmaların taleplerini en geç 1 Kasım 2016
Salı günü mesai bitimine kadar ekteki ön talep formu ile birlikte tdharge@itkib.org.tr adresine
iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.
**************************************************

4) CIFF 2017 FUARI
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) alınan yazıda; Dünyanın dört bir yanından mobilya
üreticileri, ihracatçıları ve satın almacılarını bir araya getirmesi ile dikkatleri üstüne toplayan CIFF
Çin Uluslararası Mobilya Fuarı’nın milli katılım organizasyonunun 2017 yılında Genel
Sekreterliklerince 8.kez gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Anılan yazıda devamla, Guangzhou/Çin Halk Cumhuriyeti’nde 18–21 Mart 2017 tarihleri
arasında, 680 bin m2’lik bir alanda, 35. kez düzenlenecek olan söz konusu fuarda; klasik ve modern
ev mobilyası başta olmak üzere, ofis, mutfak, bahçe mobilyaları, mobilya üretimi için gerekli
hammaddeler, mobilya aksesuarları ve ev tekstili gibi ürünlerin sergileneceği ve bahse konu fuara
başvuruda bulunmayı planlayan firmaların ekteki başvuru formunu doldurarak 26 Ekim 2016
Çarşamba günü mesai bitimine kadar, İİB’nin 0212.454 05 01-02 nolu fakslarına veya
agac@iib.org.tr e-mail adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.
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Bilgi İçin :
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şubesi
Seda Taşdemir
Tel : 0212.454 05 54
Faks : 0212.454 05 01-02

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

5) MEYVE-SEBZE FUARI
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul
Başkonlosluğu’nun yazısına atıfla, 8-10 Kasım 2016 tarihleri arasında, Taşkent’teki “Özbekistan”
milli sergiler kompleksinde I. Uluslararası Meyve-Sebze Fuarı’nın gerçekleştirileceği, bu
uluslararası
fuarın,
“Özbekozigovgatholding”
HŞ,
“Özvinosanoat-holding”
HŞ,
“Özbekoziqovgatzahira” Birleşmesi, “Özagroeksport” AŞ ve “Uluslararası Meyve-Sebze Fuarı”
Müdürlüğü LŞ tarafından düzenlendiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, bu fuarın Özbekistan şirketleri için kendi ürünlerini sergilemek, ihracat
coğrafyasını genişletmek, tarım ürünleri satış pazarını ve yeni yabancı ortaklarını bulma imkanı
sağlayacağı, yabancı katılımcılara da, kendi ülke pazarları için meyve–sebze ürünlerini temin etme
konusunda ortaklık ilişkilerini kurmaya zemin hazırlayacağı, Uluslararası Sebze-Meyve Fuarı’nda,
150’den fazla yerel meyve-sebze ürünleri üreten ve ülkenin tüm bölgelerinde işlenmiş meyve-sebze
üreticilerinin katılımının beklendiği, ilgili bakanlık, teşkilat ve kuruluşların yetkili vekillerinin kendi
meyve–sebze ürünlerini sergileyeceği, bununla birlikte ihracatçılar ve yabancı ülke müşterilerine
gerekli bilgilerin aktarılacağı ifade edilmektedir.
Anılan yazıda, Fuar stantlarında Özbekistan’da üretilen taze, kurutulmuş ve işlenmiş
meyve, sebze, kabakgiller ve baklagiller hem de çeşitli baharat ürünlerinin sergisinin yapılacağı,
yerel meyve-sebze üretenlere, yabancı ülkelerin toptan ve perakende meyve-sebze işletmelerinin
büyük ilgi gösterdiği, ulusal üreticiler ve yabancı ülke katılımcıları arasında kooperatif ilişkileri
sağlamak amacıyla, “O’zekspomarkaz” stantlarında müzakere alanlarının faaliyet yürüteceği, burada
ürünlerin tedarikçi yabancı ticaret şirketleri, özellikle satın alma konusunda karar alan uzmanlarla
doğrudan irtibata geçebilecekleri ayrıca, fuarın yabancı ülke katılımcıları için, meyve-sebze
ürünlerini işleyen şirketlere, soğutma komplekslerine ve bununla birlikte bahçelerine ziyaretler
düzenleneceği bildirilmektedir.
Bahse konu yazıda, fuarın ana hedeflerinin ise;
- Yabancı iş ortaklarına Özbekistan’da meyve-sebze ürünlerini yetiştirme potansiyelini
tanıştırmak,
- Meyve-sebze ürünleri yetiştirenler, meyve-sebze işleyen işletmeler ve yabancı ithalat
şirketler arasında uzun vadeli, istikrarlı ve karşılıklı ortaklık ilişkilerinin kurulmasını
sağlamak,
- Meyve ve sebze ürünlerinin temini konusunda anlaşmalar imzalamak,
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olduğu ve 5 Kasım 2016 tarihine kadar başvuruların devam edeceği, fuara katılım sağlayacak
firmaların aşağıdaki Özbekistan Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu ile irtibata geçmeleri
gerektiği ifade edilmektedir.
Bilgi İçin :
Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu
Telefon: (0212) 323 2037
Fax : (0212) 323 2040
Email : uzbekconsul@yahoo.com
EK: Meyve Sebze Fuarı Davetiyesi
**************************************************

6) KOZA 2017 GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nden (İTKİB) alınan yazıda; İstanbul
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nin (İHKİB), İstanbul’un Milano, Paris, Londra gibi
moda şehirleri ile birlikte anılması ve Türk modasına yeni isimler, yeni çizgiler kazandırılması
amacıyla 1992 yılından beri geleneksel olarak her yıl “Koza Genç Moda Tasarımcıları
Yarışması”nın düzenlendiği, sektörü ve ülkemizi yurtdışında tanıtan bu tür yarışmaların Türk
Modası İmajına katkı sağladığı ifade edilmektedir.
Yazıda ayrıca, tam 24 yıldır düzenlenen KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın,
bu sene de moda tasarımı alanında yükselmek isteyen genç yeteneklerle buluşacağı ve bu yıl 25.si
düzenlenecek olan KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’na son başvuru tarihinin 01 Şubat
2017 Çarşamba günü olduğu ve yarışma başvurusunun www.kozayarismasi.com adresinden
elektronik ortamda online olarak yapılacağı belirtilmektedir.
**************************************************

7) HONG KONG İHALE DUYURULARI
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden alınan yazıda; Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye ilişkin duyuruya
değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır.
Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesi’nde (GLD- Governmet
Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen linkten bu listeye kayıt
bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden
yararlanabilecekleri ve açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi
edinebilecekleri belirtilmektedir.
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Ayrıca yazıda, Hong Kong Hükümeti’nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale
sistemi kullandığı, GLD’nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk
adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına
indirebilecekleri bildirilmektedir.
Ekler :
- İhale Duyurusu ve Tercümesi
**************************************************

8) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK PPP Komitesi’nin, son
yıllarda Türkiye’nin PPP alanında elde ettiği bilgi ve tecrübelerini ihraç etmek ve İstanbul’u
PPP alanında bir çekim merkezi haline getirmek amacına yönelik olarak, bu alanda faaliyet
gösteren ulusal ve uluslararası iş dünyası ve kamu kesimi paydaşlarını bir araya getirecek olan
2. İstanbul PPP Zirvesi’16’ni 5 Kasım 2016 Cumartesi günü Swissotel’de düzenleneceği ve
söz konusu zirveye, T.C. Başbakanı Binali YILDIRIM ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın katılımlarının öngörüldüğü bildirilmektedir.
Ayrıca yazıda, zirveye, 30 farklı ülkeden kamu ve özel sektörde karar vericilere ilave birçok
PPP yöneticilerinin de katıldığı ve zirve kapsamında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda
DEİK tarafından düzenlenen PPP eğitim programına katılan davetli ülkelerin bürokratlarının
ülkelerindeki fırsatları aktaracakları B2B etkinliklerinin planlandığı ve DEİK-Borsa İstanbul
işbirliğinde ve Dünya Bankası–IFC–İslam Kalkınma Bankası katkılarıyla gerçekleşecek
zirveye davetli ülkelerin; Azerbaycan, Bosna Hersek, Etiyopya, Fas, Gabon, Irak, Kazakistan,
Kenya, Kosova, Kuveyt, Mısır, Mozambik, Nijerya, Portekiz, Romanya, Senegal,
Suudi
Arabistan,
Tunus
olarak
sıralandığı
bu
minvalde,
İstanbul
PPP
Zirvesi
katılımları
için
organizasyon
ile
ilgili
bilgilere
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnFCxe0Z4VZKf7FW1s6wni5YWlbVDa7K4Y
YS5wEr0Bdq0ryw/viewform?c=0&w=1 linkinden erişilebileceği, bir önceki yılın PPP Zirvesi
tanıtım ve sonuç raporuna ise https://issuu.com/istanbulpppcoe/docs/istanbulpppweek20152016-booklet_14 adresi üzerinden ulaşabileceği ifade edilmektedir.
EK: Ülke ve Bürokrat Listesi

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


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Türkiye–Filistin İş Konseyi
tarafından, MÜSİAD ve PBF işbirliği ile Filistin İş Dernekleri Federasyonu, Filistin Odalar
Birliği ve Kudüsli İş Adamı ve Filistin Eski Ekonomi Bakanı Sn. Mazen SİNOKROT
tarafından belirlenen seçkin iş adamlarının katılımı ile gerçekleşecek olan Türkiye–Filistin İş
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ve Yatırım Forumu’nun, 8 Kasım 2016 Salı günü Grand Cevahir Hotel and Convention
Center’da düzenleneceği bildirilmektedir.
Söz konusu yazıda, anılan Forum’a Filistin tarafından, ekte listesi yer alan, ağırlıklı olarak
gıda, tekstil, inşaat malzemeleri, yenilenebilir enerji, mobilya, kimyasal ve ilaç sektörlerinde
faaliyet gösteren 90 firma temsilcisinin katılacağı ve bahse konu Forum’a katılmak isteyen
firmaların en geç 4 Kasım 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar
http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/268/7669 adresinden kayıt yaptırmaları, ekte yer alan
ikili görüşme formunu doldurmaları, katılım ücretlerini yatırmaları gerektiği ayrıca, Forum
programının bilahare kayıt yaptıran firmalara gönderileceği ifade edilmektedir.
Not: Banka ve ödeme bilgileri katılım formunda yer almaktadır.
İlgili Kişi: Buğra Karahan | 212 339 5043 | bkarahan@deik.org.tr
************************


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; T.C Dublin Büyükelçiliği
görevine yeni atanan Sayın Levent Murat BURHAN ile İrlanda’da ticari faaliyetleri bulunan
ya da iş yapmayı planlayan firmaları bir araya getirmek amacıyla 1 Kasım 2016 Salı günü
14:00-15:00 saatleri arasında DEİK Ofisi’nde (İstanbul River Plaza) bir toplantı yapılmasının
öngörüldüğü ve söz konusu toplantıya katılacak firmaların başvuru formunu en geç 28 Ekim
2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/264/7626
adresi üzerinden doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.
PROGRAM:
13:45-14:00 Kayıt
14:00-15:00
- Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı Sayın Mehmet Hakan Karaalioğlu’nun Hoşgeldiniz
Konuşması
- Sn. Levent Murat Burhan’ın Konuşması
- Soru-Cevap

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


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi
olarak, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha etkin bir şekilde
geliştirilebilmesi amacıyla, önümüzdeki dönem etkinliklerini planlama aşamasında her iki ülke
iş dünyasının ilgi duyduğu sektörlerden temsilcilerin bir araya getirilebilmesini teminen bir
anket çalışması yürütülmesinin uygun görüldüğü ve İş Konseyi’nin önümüzdeki dönem
faaliyetlerine katkı sağlayacağına inanılan anket formunun, 28 Ekim 2016 Cuma gününe kadar
http://portal.deik.org.tr/Anket/266 linkinden doldurulması gerektiği ifade edilmektedir.
************************
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