GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

1) KATAR KEK TOPLANTISI HAKKINDA
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem
Toplantısı’nın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed Bin
Jassim Bin Mohammed Al-Thani eş başkanlıklarında 24-25 Şubat 2015 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirildiği bu defa, Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem
Toplantısı’nın Katar ev sahipliğinde ve 2015 yılının üçüncü çeyreği içerisinde gerçekleştirilmesinin
planlandığı ifade edilmektedir.
Anılan yazıda
değerlendirilmek üzere;

devamla,

söz

konusu

toplantıya

ilişkin

hazırlık

çalışmalarında

- İki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçılarımızın söz konusu pazarda
karşılaştığı sorunlar,
- Türkiye ve Katar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler
yapılabileceğine ilişkin öneriler ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme
getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu
bildirilmektedir.
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen hususlara ilişkin bilgi notlarının TİM’e iletilmek üzere en
geç 07 Ağustos 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (Faks:0342 211
05 09-10, E-posta: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************

2) TÜRKİYE - MEKSİKA STA HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan
yazıda; ülkemiz ile Meksika arasında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin
devam ettiği ve bahse konu görüşmelerde, diğer konuların yanında, anlaşmanın Fikri Mülkiyet
Hakları bölümünde bulunan “Coğrafi İşaretler” maddesi ile ilgili olarak Meksika tarafının yeni bir
madde önerisinde bulunarak Rakı’nın kendi ülkelerince, Tekila ve Mezcal’ın de ülkemizce Coğrafi
İşaret olarak kabul edilmesini teklif ettikleri belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Rakı’nın Meksika pazarındaki mevcudiyeti ve ticari potansiyelinin Tekila
ve Mezcal ile müsavi olmaması sebebiyle Rakı’nın yanı sıra sınırlı sayıda diğer ürünlerin de
ülkemize ait Coğrafi İşaret olarak tanınmasının talep edilmesinin planlandığı ve ülkemiz açısından
Meksika pazarında ihracat potansiyeli taşıyan ve Coğrafi İşaret olarak korunmasında yarar görülen
öncelikli ürünlerin www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/geographicalRegisteredList/ adresinde yer
alan ürünler arasından tespit edilmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.
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Bu nedenle, yukarıdaki mezkur konuya ilişkin olarak görüş ve değerlendirmelerinizi içeren
bir bilgi notunun en geç 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, TİM’e iletilmek
üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica
olunur.
**************************************************

3) SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN G. KORE ZİYARETİ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM)
alınan yazıda; Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKÇİ’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN başkanlığında, 30 Temmuz-01 Ağustos 2015 tarihleri arasında Güney Kore’ye
resmi bir ziyaret gerçekleştirilmesinin ve söz konusu ziyarette üst düzey ikili temasların yanı sıra bir
İş Forumu’nun düzenleneceği ifade edilmektedir.
Yazıda ayrıca, söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere, iki
ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı
sorunlar, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler
yapılabileceği hususuna ilişkin öneriler ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme
getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlara ilişkin hazırlanacak bir bilgi notunun en geç
21 Temmuz 2015 Salı günü mesai bitimine kadar, TİM’e gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks:
0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************

4) TOJEXPO AUTUMN 2015 FUARI TÜRKİYE MİLLİ KATILIM
ORGANİZASYONU
Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nden alınan bir yazıda; 22-25 Ekim 2015 tarihlerinde
Tacikistan’ın Duşanbe kentinde düzenlenecek olan genel nitelikli TojExpo Autumn 2015Uluslararası Endüstri ve Ticaret Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel
Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Bahse konu yazıda devamla, TojExpo Autumn 2015 fuarı dahilinde HomeExpo (Ev
Gereçleri, İhtiyaç Malzemeleri ve Mobilya Fuarı), AutoExpo (Araba Sanayii ve Ürünleri Fuarı),
AgroWorld (Tarım ve Çiftçilik Sanayii ve Ürünleri Fuarı), FoodWorld (Gıda Sanayii ve Ürünleri
Fuarı) şeklinde dört farklı sergi alanı oluşturulacağı ve TojExpo Autumn 2015 Fuarı’na Batı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri aracılığıyla milli katılım organizasyonu ile iştirak edecek firmalar için
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katılım bedeli ve ayrıntılı bilgi ekte yer almakta olup, fuara katılmak isteyen firmaların ekli başvuru
formunu doldurarak en geç 28 Ağustos 2015 tarihine kadar Genel Sekreterliklerine (e-posta:
arge@baib.gov.tr veya faks: 02423117900) iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
**************************************************

5) CONTRACT HOTEL EXPO 2015 BURSA FUARI
Uludağ İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda; TÜYAP Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği işbirliği ile 11-14 Kasım 2015 tarihlerinde Bursa’da ilk
kez düzenlenecek olan COHO - Hotel, Restoran, Hastane ve İkram Endüstrisi İş Kontratları Fuarı
gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, konuya ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
Söz konusu yazıda, otel tekstili, mobilya, endüstriyel mutfak ve ekipmanları, endüstriyel
çamaşırhane ekipmanları, aydınlatma, teknoloji ve güvenlik sistemleri, spa, havuz ekipmanları ve
aksesuarları, otel odası ekipmanları, restoran ürünleri ve ekipmanlarının sergileneceği fuara ilişkin
ayrıntılı bilgiye www.contracthotelexpo.com internet adresinde erişilebileceği ifade edilmektedir.
Bilgi İçin :
Tel : 0.224.219 10 00—1906
Fax : 0.224.219 10 99
Web : www.uib.org.tr
E-posta : tanerb@uib.org.tr
**************************************************
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