GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

1) PONTO INTERNATIONAL FİRMASININ ÜLKEMİZDEN KURU
DUT ALIMI TALEBİ
Vashington Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; kuru meyve ticareti yapan Ponto International isimli bir firmanın,
örneği ekte yer alan e-postada başta kuru dut olmak üzere çeşitli kuru meyve ve tohumda
ülkemizden büyük miktarlarda ürün arzı sağlayabilecek ve belli sağlık sertifikalarına sahip satıcılar
aradığından bahsettiği belirtilmekte olup, konu ile ilgilenen firmalarımızın anılan Müşavirliğe
iletilmek üzere firma bilgilerini en kısa zamanda Birliğimize (İlgili Kişi: Cuma Şahin Tel : 0342.211
05 27 E-mail: cumasahin@gaib.org.tr ) iletilmeleri rica olunur.
**************************************************

2) JAPONYA’YA LİMON İHRACATI HAKKINDA
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; kiraz ve turunçgil ürünlerinin Uzakdoğu’ya
ihracatının başlatabilmesini teminen kurulan “Uzakdoğu’ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme
Komitesi’nin çalışmaları neticesinde, 2011 yılı Ocak ayında greyfurdun Japonya’ya ihracatına
başlandığı ve sonrasında Komite çalışmalarını kiraz ve limon üzerinde yoğunlaştırdığı bu çerçevede,
Tokyo Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atıfla, Japonya Resmi Gazetesi’nin 07/02/2014 tarihli
sayısında yer alan resmi bildiri ile “0,8 derece altında 12 gün boyunca soğuk işlem uygulamasına
tabi tutulmak şartıyla” limonun Japonya’ya ihracatının serbest bırakıldığı bildirilmektedir.
**************************************************

3) GLOBAL TRADE 640 LTD. FİRMASINA DİKKAT!
T.C. Tel-Aviv Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin yazısına istinaden Ekonomi
Bakanlığı’ndan alınan yazıda; aşağıda iletişim belgeleri yer alan İsrail’de yerleşik Global Trade 640
LTD. adlı firmanın ödemelerini yapmadığı ve/veya eksik yaptığı gerekçesiyle ülkemizdeki
firmalardan fazla şikayet ulaştırıldığı bu nedenle, söz konusu firma ile ticaret yaparken firmaların
dikkatli olması gerektiğinin önemle belirtildiği ifade edilmektedir.
Hakkında Şikayet Alınan Firma :
Global Trade 640 LTD.
İlgili Kişi : Mr. Sabi Bar
P.O. Code. 2847 Bet-Dagan, ISRAEL, 50200
Tel : 00 972 50 521 72 97
Faks : 00 972 3 542 25 66
**************************************************
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4) KIRGIZİSTAN ŞEKER SEKTÖRÜ İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ
Bişkek Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Kırgızistan’ın genelde tarım alanında, özelde ise şeker
sektöründeki en büyük şirketi olan “Kayındı Kant A.Ş.”nin bu sektörde ülkemizin tecrübelerinden
faydalanma talebi doğrultusunda, 2013 yılının Temmuz ayında Konya’da bir heyet programı
düzenlendiği ve anılan program kapsamında gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri neticesinde
ülkemizden tarım makineleri ve ekipmanlarının Kırgızistan’a ihracatının gerçekleştirildiği ve
anılan şirketten ülkemizin şeker pancarı üretim teknolojisini tanıtmak amacıyla bir örnek ekim
alanının oluşturulması teklifinin alındığı, teklif kapsamında, ihtiyaç duyulan arazinin Kırgız şirket
tarafından temin edilmesinin, tohum ve ekipmanların ise ürünlerini tanıtmak isteyen Türk
firmalarından sağlanmasının önerildiği ayrıca, konuya ilişkin olarak, Bişkek Ticaret Müşavirliğimiz
tarafından, söz konusu teklifin başta Türk tohumculuk ürünleri olmak üzere gübre, ilaç, fidan,
sulama aletleri ile tarım makine ve ekipmanlarının Kırgız çiftçilere yerinde tanıtılması açısından
fayda sağlayacağı belirtilmekte olup, ilgilenen firmaların anılan Müşavirliğimiz ile irtibata
geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.
**************************************************

5) 3. AR-GE PROJE PAZARI VE 3. KOMPONENT TASARIM
YARIŞMASI DÜZENLENİYOR
Uludağ İhracatçı Birlikleri’nden (UİB) alınan yazıda; Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği öncülüğünde, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde,
Türkiye Otomotiv Sektöründe 3. Geleneksel Ar-Ge Proje Pazarı ve 3. Geleneksel Komponent
Tasarım Yarışması etkinliklerinin 17-18 Nisan 2014 tarihlerinde Bursa’da Merinos Atatürk Kültür
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Bahse konu yazıda devamla, Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması
etkinliklerini içine alan organizasyonda, Komponent Tasarım Yarışması etkinliği, otomotiv
endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, farklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik içeren projelerin
teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için öğrenci ve serbest katılıma açık olarak Ergonomi,
Yenilenebilir Enerji - Çevre, Emniyet, Mekanik Fonksiyonellik kategorilerinde düzenleneceği ve
Otomotiv Proje Pazarı’nın ise, üniversite, akademik ve bilimsel araştırma faaliyeti yürüten araştırma
merkezleri ile kurum ve kuruluşların projelerinin sanayiye kazandırılmasının hedeflendiği bir
etkinlik olduğu, bu vasıta ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri,
üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarının bir araya geleceği
ayrıca, geleceğin fikirlerinin, tasarım ve projelerinin sunulacağı etkinlikler hakkında detaylı bilgilere
http://www.otomotivtasarimyarismasi.com/ ve http://www.otomotivprojepazari.com/ adreslerinden
ulaşılabilineceği ifade edilmektedir.
**************************************************
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6) İRAN İTHALATI YASAK 10. KATEGORİ LİSTESİ
Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden Türkiye
İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Tahran Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atıfla, İran
tarafından İthalatı Yasak 10. Kategoride yer alan ürünler listesi dahilinde ithalatı yasak kalemlerdeki
uygulamanın İran Bakanlar Kurulu'nun 9 Şubat 2014 tarihi itibariyle aldığı bir kararla kaldırıldığı ve
anılan tarih itibariyle söz konusu ürünlerin ithalatının serbest bırakıldığı bildirilmektedir.
Yazıda devamla, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Ticareti Geliştirme Kurumu
Başkan Yardımcısı Mehdi Mir Ebu Talibi tarafından yapılan bir basın açıklamasında,
9 Şubat 2014 tarihi itibariyle 10. Kategori'de yer alan ürünlerin ithalatının yapılması
durumunda gerekli dövizin, söz konusu ürünlerin ithalatçıları tarafından temin edilmesi gerektiği,


 Söz konusu ürünlerden tahsil edilecek gümrük vergilerinin, mevcut düzenlemelerdeki
oranların iki katına çıkarılması suretiyle tahsil edileceğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

EK: 10. Kategori Listesi (Mart 2013 tarihinde İran, tarafından iletilen liste olup, daha sonra söz
konusu listede muhtelif değişiklikler olmuş ve nihayetinde tamamen kaldırılmıştır.)

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

7) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Tataristan Başbakan Yardımcısı ve
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ravil ZARİPOV ile 14 Kasım 2013 tarihinde Meclislerinde
yapılan toplantıda, Tataristan ve Rusya Federasyonu’na yönelik ticaretimizi artırmak ve
Tataristan Cumhuriyeti’nin Türk işadamlarına sağlayacağı teşvik, devlet yardımı ve kredileri
ile Tataristan’a yatırım yapmak isteyen firmalar için bir heyet yapılmasının kararlaştırıldığı bu
sebeple Tataristan'ın Başkenti Kazan'da 6-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek
olan "FASHION & STYLE KAZAN-SPRING" fuarıyla eşzamanlı olarak Meclisleri
organizasyonunda 5-8 Mart 2014 tarihlerinde Tekstil, Deri, Konfeksiyon, Mobilya ve
Makineleri sektörlerine yönelik olarak bir Ticaret Heyeti düzenleneceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu program kapsamında, Türkiye'den ve anılan Cumhuriyetten
Ekonomi Bakanı, Cumhurbaşkanı ve üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenecek iş
forumlarının yanı sıra, Türk ve söz konusu Cumhuriyetteki girişimciler arasında iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği ve gerek anılan pazarlara girmek isteyen gerekse pazar
paylarını daha da arttırmayı amaçlayan yada Tataristan Devleti teşvik ve yardımları ile yatırım
yapmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat oluşturduğu ayrıca, heyete katılmak isteyen
firmaların www.tim.org.tr de, yer alan başvuru formunu ( kayıt için: http://goo.gl/6bA7sK )
en geç 21 Şubat 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar eksiksiz doldurarak; organizasyon
kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, yemekler, transfer ve organizasyon giderlerinin
karşılanmasını teminen firmaların, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler
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Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No : TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu:
TVBATR2A Avro hesabına 1050 Avro avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz)
ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu zaferunuvar@tim.org.tr e-posta adresine
göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

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