GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

1) KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE TÜRK FİRMALARIN
ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; üretim süreçlerinin küreselleşmesi
sürecinde bir malın tasarım aşamasından nihai tüketicilere ulaşıncaya kadar yaratılan ek değerleri
gösteren bir kavram olarak “Global Değer Zincirleri” kavramının ortaya çıktığı, ülkelerin rekabet
güçlerinin ölçülmesinde üretim süreçlerinin farklı aşamalarında yarattıkları katma değerin bir ölçüt
olarak öne çıkmaya başladığı belirtilerek, Türkiye’nin uluslararası ticaretinde yarattığı katma
değerin arttırılabilmesi amacıyla küresel değer zincirinde mevcut Türk firmalarının yerinin
güçlendirilmesi ve yeni firmaların daha etkin rol alabilmesine yönelik çalışmalarda kullanılmak
üzere fikir ve öneriler talep edilmektedir.
Bu kapsamda, konuya ilişkin olabilecek somut görüş ve önerilerin ekli form aracılığıyla
en geç 04 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 13:00’e kadar, TİM’e gönderilmek üzere, Birliğimize (
Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************

2) SINIR ÖTESİ ELEKTRONİK TİCARET (E-İHRACAT)
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; bilgi ve iletişim teknolojilerinde
son yıllarda yaşanan gelişmelerin uluslararası ticareti yeni bir safhaya taşıdığı, halihazırda küresel
ölçekte yaşanmakta olan dijital dönüşüme daha fazla dahil olmak ve ülkemizin bu süreçten mümkün
olduğunca faydalanmasını sağlamak amacıyla kamu ve özel sektör tarafından çeşitli çalışmaların
yürütüldüğü ve e-ihracatın ülkemiz için yarattığı fırsatlar ile firmaların mevcut ticaret ortamındaki
satış/pazarlama, ödeme, gümrükler, lojistik ve satış sonrası alanlardaki sorunlarını çözmek ve
e-ihracat hacimlerini arttırmak için atılabilecek adımları belirlemek amacıyla Meclislerince
yapılacak bir çalışmada kullanılmak üzere görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Bu kapsamda, aşağıdaki tabloda yer alan konu başlıkları hakkındaki somut görüş ve
önerilerin en geç 04 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 13:00’e kadar, TİM’e gönderilmek üzere,
Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.
E-İhracat
Satış ve Pazarlama

Ödeme

Lojistik

Yabacı dilde internet sitesi

Kredi kartı ile ödeme

Yabancı dilde arama motoru
optimizasyonu
Kişisel / kurumsal veri hakkında
yabancı ülkedeki mevzuat

Uluslararası ödeme
işlemleri
Yabancı ülkedeki
vergiler

Satış Sonrası
Yabancı dilde müşteri
Uluslararası kargo
hizmetleri
Ülke içi kargo

Yurtdışından gelen iadeler

Gümrük işlemleri
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3) HONG KONG İHALE DUYURULARI
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden alınan yazıda; Hong Kong yönetimince açılan 5 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili
ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır. (Ek 1-2) 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.
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 :
1. İhale Duyurusu-4 Mart 2016
2. İhale Duyurusu Tercümesi-4 Mart 2016
**************************************************

4) ASİA FRUİT LOGİSTİCA 2016 FUARI MİLLİ KATILIM
DUYURUSU
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nden (AKİB) alınan yazıda; 7-9 Eylül 2016 tarihleri arasında
Hong Kong/ Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan ASIA FRUIT LOGISTICA Uluslararası
Meyve, Sebze Ticaret Fuarı'nın Türkiye milli katılımının 2. kez Birlikleri tarafından
gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgilere AKİB’in
http://www.akib.org.tr/files/downloads/fuarlar/2780529932016329133748.pdf adresinden erişilmesi
mümkündür.
**************************************************
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