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1) MARKA TURQUALITY® HAKKINDA
Tahran Ticaret Müşavirliği’nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 2006/4 Sayılı ve 2010/6 Sayılı Tebliğiler kapsamında GEM TV
isimli kanalda verilen reklamlara yönelik mezkur tebliğler kapsamında desteklenen şirketler
tarafından destek başvurularının olduğundan bahisle; adı geçen kanalın İran'da yasal olarak yayın
yapmayan, fakat uydu üzerinden yayın yapan muhalif bir kanal olması sebebiyle yayınların resmi
olarak teyidinin mümkün olmadığı gibi bu konuda yapılacak bir onayın iki ülke arasında sorun
yaşanmasına yol açabileceği değerlendirilmeleriyle ve geçmişte mezkur kanalda daha önce reklam
yayınlatan bir şirketin İran makamları nezdinde sorunlar yaşadığı da ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda, İran’da faaliyet gösteren şirketlerin GEM TV isimli kanalda
yapacakları tanıtım faaliyetlerinde Tahran Ticaret Müşaviri tarafından ifade edilen hususlarla ilgili
dikkatli olmaları gerektiği önemle belirtilmektedir.
**************************************************

2) ABD’NİN İRANA YÖNELİK YAPTIRIMLARI
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan
yazıda; ABD Hazine Bakanlığı yabancı Varlıkların Kontrolü Şubesi’nin (OFAC), İran'a ilişkin
yaptırım uygulanan örgüt/kişiler (SDN) listesine dâhil ettiği kişi ve kuruluşlara dair 4 Ocak 2018 ve
12 Ocak 2018 tarihli açıklamaları ve “Countering America's Adversaries Through Sanctions Act
(CAATSA)” yasası kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileri ve bağlı
kurum/kuruluşlarından oluşan 41 gerçek ve tüzel kişinin terörizmle bağlantısı gerekçeleriyle söz
konusu listeye dâhil edildiği belirtilmekte olup konuya ilişkin 31 Ekim 2017 tarihli duyuru ekte yer
almaktadır.
Aynı yazıda devamla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım
kararlarının, ülkemizde hukuken bağlayıcılığı niteliği bulunduğu, ilgili kurum ve kuruluşlar
tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım kararı
ve uygulamaların Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı, ancak ABD
yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla
iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığının
bulunduğu hususuna vurgu yapılmaktadır.
Ek :
1. 12 Ocak 2018 ve 4 Ocak 2018 tarihli duyurular
2. 31 Ekim 2017 tarihli duyuru
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3) SWEET SNACKS EXPO 2018 CHİCAGO / ABD FUARI MİLLİ
KATILIM ORGANİZASYONU
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) alınan yazıda; 22-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında,
Şikago / Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan "SWEETS&SNACKS EXPO
Uluslararası Çikolata, Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı”nın Türkiye milli katılım
organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Söz konus yazıda, http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-sweetssnacks-2018-fuarisikagoabd.html daresinde detaylı bilgileri yer alan fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların ekte
yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni,firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber
doldurarak, 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB’nin 0212 454 05 01-02 numaralı
faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi İçin :
İİB Hububat Koordinasyon Şubesi
Ayşe Ekinci
Tel: 0212 454 06 89
Faks: 0212 454 05 01-02
E-mail: hububat@iib.org.tr

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

4) “DÜNYA TARIM VE GIDA İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ” – AGROSUM 2018
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu’ndan alınan yazıda; öncelikli olarak Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kamuoyu ile paylaştığı Milli Tarım projesi hedef
ve çağrılarına, devletimizin 2023/2071 vizyonuna katkı sağlayabilmek, gösterilen hedeflere hizmet
edebilmek amacıyla Konfederasyonları öncülüğünde, 01-04 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara’da
gerçekleştirilecek olan “Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi” – AGROSUM 2018’ in hazırlandığı
bildirilmektedir.
Yazıda devamla, bu projede dünya genelinde davet edilen 80 den fazla ülkeden; bu
ülkelerde tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren söz sahibi kamu-kurum ve kuruluşlarla birlikte,
seçkin sektör temsilcileri/yatırımcıları, sektördeki ihracat/ithalat, imalat ve hammadde üretici
firmaları, işadamları, sanayicileri, işletmeler, üretici ve tüketici kooperatifleri, birlikler ve sivil
toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımının beklendiği, ayrıca bu zirveye Dünya genelinde
60 dan fazla ülkeden katılımcının beklendiği, ülkemizin tarımsal potansiyelinin tanıtılmaya
çalışılacağı gibi dünya tarım ve gıda hareketlerinin değerlendirileceği ifade edilmektedir.
**************************************************
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5) CEYLANPINAR TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ İHALESİ HAKKINDA
Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden iletilen yazıda; işletmelerinin 20162017 yılı istihsali 39.650 kg. Mahsul Fıstık ve 8.850 kg. Mahsul Badem satış ihalesinin, ilgili
şartname esasları dahilinde 21.02.2018 tarihinde saat 10:00’da Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda
(Merkez Şubesi Satış Salonu’nda) yapılacağı, ayrıca söz konusu ihale ile ilgili evrakların
www.tigem.gov.tr adresinde yayınlandığı ifade edilmektedir.
**************************************************
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