GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

1) ÇİN İTHALAT FUARI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, malumları olduğu üzere ilki
05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanhay / Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen
“Çin Uluslararası İthalat Fuarı”nın (CIIE), 2019 yılında yine aynı tarihlerde düzenlenecek
olan ikincisine ülkemizce milli katılım gerçekleştirileceği ve milli katılım organizasyonunun
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği tarafından
gerçekleştirileceği bilgisinin daha önce duyurulduğu belirtilmektedir.
Yazıda devamla; İMMİB’den alınan güncel yazıda, “China International Import Expo
2019” fuarının milli katılım organizasyonunun İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği’nce ikinci kez düzenlenmesi ve tekstil, medikal malzemeler, hizmet
ticareti, kozmetik, yiyecek içecek gibi çok farklı alanlarda firmaların ürünlerini sergilemesinin
planlandığı belirtilmektedir.
Devamla, konuyla ilgili olarak 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 11:30’da Dış
Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda, Ticaret Bakanlığı
temsilcilerinin, Çin Başkonsolosluğu ve Ticaret Müşavirliği yetkililerinin katılımıyla bir
ülke bilgilendirme semineri düzenlenmesi ve eş zamanlı olarak ikinci kez düzenlenecek söz
konusu fuarın potansiyeli hakkında üyelere bilgi verilmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir.
Yazıda ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve
Çin’in ithalatını arttırması amacıyla yapılan söz konusu fuarın ihracatçılarımız açısından
önemli bir fırsat olabileceği ve Türkiye milli pavilyonu altında katılımın güçlendirilmesinin
ülke imajı açısından önemli olacağı değerlendirilmektedir.
Detaylı Bilgi:
- Milli Katılım Duyurusu
http://www.ikmib.org.tr/tr/china-international-import-expo-2019-fuari-milli-katilimorganizasyonu-hk.html
- Çin Halk Cumhuriyeti Ülke Bilgilendirme Semineri Duyurusu ve Programı:
http://www.ikmib.org.tr/tr/ciie-2019-fuari-ve-chc-ulke-bilgilendirme-semineri.html

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

2) YENİ SANAYİ STRATEJİ BELGESİ ÖNERİLERİ HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla; Yüksek Planlama Kurulu’nun 18 Haziran 2015 tarihli
ve 2015/24 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe alınan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi
(2015-2018)’nin uygulama döneminin 2018 yılsonu itibariyle tamamlandığı iletilmektedir.
Anılan yazıda devamla, üretim öncülüğünde sürdürülebilir büyüme hedeflerine
ulaşılması için hazırlanacak olan yeni dönem sanayi stratejisinde katılımcı bir perspektifle,
hedef odaklı, stratejik ve ölçülebilir eylemlere yer verilmesinin planlandığı iletilmektedir.
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Bu bağlamda, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Komitesi Kararnamesinin 385’inci
maddesine istinaden yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanması planlanan Yeni Dönem
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesine ilişkin yukarıda belirtilen kriterleri karşılayan eylem
önerileri ile birlikte vizyon, hedef, politika başlığı önerilerinin aşağıda yer alan tablo
formatında 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar TİM‘e iletilmek üzere Genel
Sekreterliğimize (Faks:0342 211 05 09-10, E-posta: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi
gerekmektedir.
Tablo Formatı:
Eylem
No

Eylem

Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluş

Performans
Göstergesi

Yapılacak İşlem ve
Süre Açıklama

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

3) DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK.
Karadeniz İhracatçı Birlikleri’nden (KİB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı
tarafından uygulamakta olan ihracata yönelik Destek programlarının tanıtımı amacıyla 2019
yılında 81 ilde düzenlenecek olan Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri kapsamında KİB
organizasyonunda 25-26-27-28-29 Mart 2019 tarihlerinde Bartın, Çaycuma/Zonguldak,
Karabük, Kastamonu ve Sinop’ta Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleneceği
belirtilmektedir.
Seminerlere katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak
KİB (454) 216 4842 / (454) 216 8890 fakslarına ya da kib@kib.org.tr adresine iletilmesi
gerekmektedir.
EK:
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Başvuru Formu (1 sayfa)
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Programı (2 sayfa)

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

4) FİLİSTİN İŞ KONSEYİ HEYETİ 13-16 NİSAN HK.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK organizasyonu
ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) iş birliğinde 13- 16 Nisan 2019 tarihleri arasında, Filistin’e bir İş Konseyi Heyeti
Programı düzenleneceği ve Filistin’in en önemli ticaret merkezleri olan Kudüs, Ramallah,
Nazareth ve Nablus şehirlerinde Filistinli iş insanları ile ikili iş görüşmeleri ve saha ziyaretleri
düzenleneceği belirtilmektedir. Bahse konu ziyaret vesilesiyle DEİK’in Filistin’deki muhatap
kuruluşu olan Filistin İş İnsanları Dernekleri Federasyonu ile Ramallah’ta Türkiye-Filistin İş
ve Yatırım Forumu gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Ziyaret kapsamında Filistin’de
yatırımı bulunan Türk firmalarına ziyaret düzenlenmesinin de öngörüldüğü ifade
edilmektedir.
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Yazıda devamla, Türkiye’den yıllık 500 milyon dolar ithalatı olduğu tahmin edilen
Filistin’de gıda başta olmak üzere tarım, tekstil, hazır giyim, plastik ve mutfak eşyaları
alanlarında firmalarımız açısından ticaret ve yatırım imkanlarının mevcut olduğu
belirtilmektedir. Filistin gıda sektöründeki yatırımlara bağlı olarak ambalaj, soğuk depolama
ve lojistik sektörlerinde ve başta yenilenebilir enerji olmak üzere enerji, demir-çelik üretimi
ve geri dönüşüm sektörlerinde de yatırım ihtiyacı bulunduğu ifade edilmektedir.
Nüfus artışına bağlı olarak büyük tüketim hacmine sahip Filistin’de yatırım yapacak
firmalarımızın İsrail pazarına erişme imkanları olduğu, Filistin’in AB ve ABD ile olan Serbest
Ticaret Anlaşmalarını da kullanarak AB ve ABD’ye kotasız ve gümrüksüz ihracat
yapmalarının mümkün olduğu ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin
https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/878/12490 adresinden kayıt yaptırmaları ve
en geç 20 Mart 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 6.500 TL katılım ücretini
ödemeleri gerektiği belirtilmektedir. Katılım ücretine İstanbul-Tel Aviv gidiş dönüş uçak
biletleri, konaklama, Filistin’de ulaşım, rehberlik-tercümanlık hizmetleri ve yemek
masraflarının dahil olduğu ifade edilmektedir.

EK:
Taslak Program (1 sayfa)
İletişim:
Muhammed Ammash | mammash@deik.org.tr | 0 212 339 5043
Katılım Koşulları:
• Başvuru formunun doldurulurken web tarayıcısı olarak Google Chrome kullanılması
önemle rica edilir.
• DEİK paket program bedeli 6.500 TL’dir. Paket programa dahil hizmetler: uçak
biletleri (Istanbul-Tel Aviv, Tel Aviv-İstanbul), konaklama, transfer, yemekler.
• Katılımcıların başvurularını iptal etmeleri durumunda ödemelerinin iadesi mümkün
olmayacaktır.
• Türkiye içerisindeki bağlantı uçuşları ödemeye dahil olmamaktadır.
• Ödeme seçenekleri, formu doldurduktan sonra ekrana gelecektir. Ödeme hesaba
havale veya online olarak kredi kartı ile yapılabilmektedir.

Hesap Bilgileri:
T.İŞ BANKASI GALATASARAY – BEYOĞLU ŞB. (1011 )
SWİFT : ISBKTRISXXX
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / ORTADOĞU
TR05 0006 4000 0011 0111 7015 30 TL
**************************************************
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5) KOLOMBİYA- EKVADOR HEYET ZİYARETİ HK.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, Türkiye-Kolombiya ve
Türkiye-Ekvador İş Konseyleri tarafından Kolombiya ve Ekvador’a yönelik bir heyet ziyareti
düzenlenmesi planlandığı belirtilmektedir. Kolombiya’da başkent Bogota, Ekvador’da
başkent Quito ve Guayaquil şehrini kapsayacak olan ziyaret çerçevesinde, her iki ülkenin
önde gelen kamu-özel kurum temsilcileri ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirilmesinin
öngörüldüğü bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Türk müteahhitlik firmalarının 2018 yılında yurtdışında 19.9 milyar
dolar tutarında taahhüt projesi üstlendikleri ve son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler,
petrol fiyatlarındaki hareketlilik gibi nedenlerle Güney Amerika ve UNASUR ülkelerin
potansiyel pazar olarak gürüldüğü ifade edilmektedir.
Anılan ziyaretin Kolombiya ve Ekvador’da önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi
planlanan altyapı, inşaat, enerji ve turizm yatırımı projelerine yönelik olarak
gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Ziyaretin verimli geçmesini teminen, anılan projelerle
ilgilenen firma temsilcileri için Kolombiya ve Ekvador’da üst düzey kurumsal ve resmi
temaslar organize edileceği ve ziyarete katılım sağlayacağını bildiren firmalar ile ortak ziyaret
tarihi belirlenmesi hedeflendiği belirtilmektedir.
Bu
çerçevede;
katılmak
isteyen
firma
temsilcilerinin
https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/881/12535 adresinde yer alan katılım formunun
doldurarak 5 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e iletmeleri gerektiği
belirtilmektedir.
Ekvador Proje Dokümanları:
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18565
Kolombiya Proje Dokümanları:
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18567

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

6) DEİK HEYETİNİN ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ HK.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda; Türkiye-Özbekistan İş
Konseyi organizasyonunda 14 - 17 Nisan 2019 tarihleri arasında Taşkent'e özel sektör heyeti
ziyaretinin düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.
Yazıda, Orta Asya'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi olan Özbekistan’ın; hizmetler
sektörü, turizm, tarım ve gıda sanayii, inşaat malzemeleri, gıda işleme ve tarım makineleri,
otomotiv ana ve yan sanayii, tekstil, ilaç sanayii, temizlik malzemeleri ve diğer günlük
tüketim ürünleri, enerji, kimya sanayii, madencilik ve birçok başka sektörde önemli ihracat ve
yatırım potansiyeli barındırdığı belirtilmektedir.
Bu bağlamda, anılan ziyarete katılmayı arzu eden üyelerimizin 5 Nisan 2019 Cuma
günü saat 18:00'e kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/886/12557 adresli internet
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bağlantısındaki katılım formunu eksiksiz olarak doldurmaları, ayrıca katılım durumlarına göre
paket program veya yerinden katılım bedelini kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları
beklenmektedir.
EK:
Taslak program (2 sayfa)
Katılım Koşulları:
1. Başvuru formu doldurulurken Google Chrome web tarayıcısının kullanılması önemle rica
olunur.
2. Paket program ücreti 6.500 TL, yerinden katılım ücreti 1.500 TL’dir.
• Paket programa İstanbul-Taşkent ve Taşkent-İstanbul ekonomi sınıfı uçak biletleri,
Taşkent’te 3 gece konaklama, şehir içi transferler, tercüme, rehber hizmetleri vb.
organizasyonel giderler dahildir.
• Yerinden katılım seçeneğine şehir içi transferler, tercüme, rehber hizmetleri vb.
organizasyonel giderler dahildir.
3. Paket Program kontenjanı sınırlı olduğundan başvurularda önceliksırası göz önünde
bulundurulur.
4. Ödeme seçenekleri, formu doldurduktan sonra ekrana gelecektir. Ödeme hesaba havale
veya online olarak kredi kartı ile yapılabilmektedir.
Hesap Bilgileri:
Hesap Adı DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU/AVR
Banka – Şube TÜRKİYE İŞ BANKASI- Galatasaray / Beyoğlu Şubesi,
1011
IBAN (TL) TR56 0006 4000 0011 0111 7014 85
5. Başvuru ve ödemeler için son tarih: 5 Nisan 2019 Cuma günü saat 18:00
6. Katılımcıların, 5 Nisan 2019 tarihinden sonra başvurularını iptal etmeleri durumunda,
ödemelerinin iadesi mümkün olmayacaktır.
7. Ödeme esnasında bilgiler eksiksiz girildiği takdirde, makbuzunuz tarafınıza
gönderilecektir.

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

7) G20 İYİ UYGULAMALARIN PAYLAŞILMASI HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat
Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atıfla, G-20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu’nun ilk
toplantısının 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirildiği;
söz konusu toplantıda sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanmasına yönelik üye özel
sektörün uyguladığı başarılı projelerin paylaşılmasının kararlaştırıldığı ve bu çerçevede,
ülkemizde uygulanan başarılı özel sektör projelerinin bir örneği ekli formata uygun şekilde
iletilmesi talep edilmektedir.
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Yazıda devamla, ihracatçı firmalarımızın bahse konu talep için paylaşılabilecek
mahiyette projelerini 18 Mart 2019 tarihine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel
Sekreterliğimize (Faks:0342 211 05 09-10, E-posta: gaibevrak@gaib.org.tr) göndermeleri rica
olunur.
EK:
Özel Sektör Formatı (4 sayfa)
**************************************************

8) 53. SFAX ULUSLARARASI FUARI HK.
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Dışişleri
Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla; 18 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihleri arasında
Sfax/Tunus’da “53.Sfax Uluslararası Fuarı”nın düzenleneceği, hanehalkı tüketim ürünlerine
yönelik olan söz konusu fuarın iki hafta boyunca günde 20.000’den fazla ziyaretçi çeken
yıllık alışveriş ve eğlence festivali niteliğinde olduğu ve bu yılki fuarın bilhassa dost ve
kardeş ülkelerin katılımına odaklanacağı bildirilmektedir.
Yazıda devamla, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi
için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığın internet sitesinde yer alan “Desteklenecek
Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir. Ancak anılan fuarın
genel nitelikte olması hasebiyle Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Fuarlar listesinde yer
almamakta ve Bakanlık organizatörlerinin milli katılım talebinin de bulunmaması nedeniyle
adı geçen fuarın destek kapsamına alınmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir.

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