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

1) İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA KÜMESİ UR-GE
PROJESİ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı
ve TİM koordinasyonunda belirlenen ülke ihracat hedeflerini daha üst seviyelere taşımak amacıyla, İnşaat
Malzemeleri sektörüne dahil olan ekte yer alan ürün gruplarında hali hazırda ihracat faaliyetlerine
devam eden firmaların dünya pazarındaki ihracat paylarının arttırılmasının sağlanması ve henüz ihracata
başlamamış olan firmalarımızın ihracata teşvik edilmesinin son derece büyük önem arz ettiği ifade
edilmektedir.
Yazıda devamla, ülkemiz İnşaat Malzemeleri Sektörünün yurt dışı pazarlarında etkinliğinin

arttırılması ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilebilmesi amacıyla, Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı
"Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” Kapsamında, Mobilya, Kağıt
ve Orman Ürünleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ve Demir ve Demir Dışı Metaller ile İhracatçıları
Birlikleri tarafından yeni bir proje başlatılacağı bildirilerek, söz konusu projenin AKİB Genel Sekreterliği
tarafından yürütüleceği ve bu proje kapsamında bir araya gelecek olan firmalar, uluslararası pazarlara girmek
ve rekabet güçlerini artırmak için uzman ve danışmanlar eşliğinde ihtiyaçlarını belirleyerek, bu belirlenen
ihtiyaçlar doğrultusunda, aşama aşama ihtiyaç analizi, danışmanlık-eğitim ve yurt dışı faaliyetlere yönelik
harcamalarının destek kapsamında değerlendirilmesi imkânı bulacakları belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesine ilişkin Tebliğ” çerçevesinde düzenleneceği belirtilen bu projeye katılan firmaların
her bir organizasyon maliyetinin %75'i oranında devlet desteğinden prefinansman olarak
yararlanabilecekleri bildirilmektedir.
Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığı'nın onayları akabinde yürürlüğe gireceği belirtilen bahse
konu projeye katılım sağlamayı talep eden ve ekte yer alan ürün gruplarında faaaliyet gösteren
firmaların en geç 04.08.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar http://bit.ly/2tBahpX linkini
tıklayarak proje başvuru formunu doldurması gerekmektedir.
Ek : Ürün Grupları Listesi
**************************************************

2) AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB)
Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak AB Nezdinde
Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 26.07.2017 tarihli yazının bir örneğinin ilişikte yer aldığı
belirtilmektedir.
Ek : Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
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3) TÜRKİYE – BAHREYN İŞ KONSEYİ TOPLANTISI
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda; Türkiye-Bahreyn İş
Konseyi tarafından 8 – 9 Ekim 2017 tarihlerinde Manama’ya bir heyet ziyareti
gerçekleştirileceği ve bu ziyaret kapsamında belirtilen tarihlerde Bahreyn Ticaret ve Sanayi
Odası üyelerinin de katılımları ile Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı ve ikili
görüşmeler düzenleneceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin Türkiye'ye yaptığı
ziyaretin ardından T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Şubat ayında
Bahreyn’e bir ziyaret gerçekleştirdiği, yine Mart 2017’de Türkiye –Bahreyn 6. Dönem KEK
Toplantısı vesilesiyle Bahreyn Maliye Bakanı Şeyh Ahmed Bin Muhammed Al Khalifa
ülkemize bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtilerek söz konusu KEK Toplantısı ile eşzamanlı
olarak Ankara’da Türkiye–Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı düzenlendiği ifade
edilmektedir.
Bu
kapsamda,
söz
konusu
ziyarete
katılmak
isteyen
firmaların
http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/440/9195 adresinden en geç 18 Ağustos 2017 Cuma
günü mesai bitimine kadar kayıt yaptırmaları ve 800 ABD Doları katılım ücretini ödemeleri
gerektiği ve kayıt yaptıran firmalara detaylı uçuş ve konaklama bilgilerinin bilahare iletileceği
belirtilmektedir.
Not: Ziyarete katılım sınırlı sayıda tutulacağından 20 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
**************************************************
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