GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

1) RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI LİSTELERİ HAKKINDA
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu'na yönelik bitkisel ürünler ihracatımızda liste
uygulaması mevcut olup, söz konusu ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri ihracatı
yapmaya mezun firmaların listesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tanzim
edilmekte ve yılda 4 kez güncellenmektedir.
Bu kapsamda, 2014 yılının liste güncellenmelerinden ikincisi Haziran ayında
gerçekleştirilecek olup, listeye girme başvurusunda bulunacak olan firmalara ait evrakların en geç
06 Haziran 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar, Ekonomi Bakanlığı’na gönderilmek üzere,
Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************

2) FUTURALLİA İŞ FORUMU 2014
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Anlaşmalar Genel
Müdürlüğü'nün yazısına atıfla; 04-07 Haziran 2014 tarihleri arasında Fransa'nın Lyon kentinde
İstanbul Ticaret Merkezi ve Rhone-Alpes Sanayi ve Ticaret Odası koordinasyonunda, Futurallia İş
Forumu'nun19 uncusunun düzenleneceği bildirilmekte olup, anılan İş Forumuna ilişkin broşürler ile
bölgenin Türkiye ile gerçekleştirdiği dış ticarete ilişkin tabloların ekte yer almaktadır.
Yazıda devamla, Lyon Ticaret Ataşeliğimizce, 2013 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen
Futurallia 2013 etkinliğine benzer olarak, firmalarımızdan talep olması halinde, 2 gün öncesinden
Lyon'a gidilerek, İş Forumu öncesinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yetkililerinin
koordinasyonunda, bölgedeki Fransız işadamlarıyla ikili görüşme yapabilecekleri ifade
edilmektedir.
**************************************************

3) COSMOPROF NORTH AMERİCA KOZMETİK FUARI
HAKKINDA
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden (AKMİB) alınan
yazıda; 13-15 Temmuz 2014 tarihleri arasında Las Vegas/A.B.D'de kozmetik-kişisel bakım ürünleri,
ambalaj-fason üretim-private label, wellness-spa, profesyonel saç-tırnak ürünleri sektörleri
kapsamında düzenlenecek olan "Cosmoprof North America” fuarının Türkiye milli katılım
organizasyonunun, bu yıl AKMİB tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
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Yazıda ayrıca, http://www.akib.org.tr/tr/akib-gundem-cosmoprof-north-america-kozmetikfuari.html adresinde detaylı bilgileri yer alan fuara başvuru için son müracaat tarihinin 30 Mayıs
2014 Cuma günü olduğu belirtilmektedir.
**************************************************

4) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


Gaziantep Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden alınan yazıda aynen; İlimizde son
zamanlarda, faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlara telefon açarak Valiliğimiz, İl
Valimiz, Vali Yardımcılarımız ve İl Müdürlerimizin adı ve unvanları kullanılarak, haksız çıkar
ve menfaat sağlamak amacıyla çeşitli gerekçelerle yardım talep edildiği yönünde bilgiler
alınmaktadır.
Valiliğimiz adına kurum ve kuruluşlara intikal eden herhangi bir talebin yürürlükteki emri,
yardım toplama şekil ve esasları 2860 sayılı kanunda belirtilmiş olup; mevzuat hükümleri
dışında değerlendirilmesi mümkün değildir.
Daha önceden de ilgi yazılarda belirtildiği üzere, kurumunuza herhangi bir yolla Valiliğimizin
veya Valiliğimiz yetkililerinin adı ve unvanları kullanılarak kurum ve kuruluşlarınıza yapılan
taleplerin yerine getirilmemesi, Valiliğimiz ile ilgisi bulunmayan talep sahipleri hakkında, adli
ve idari yollardan yasal işlem başlatılmak üzere en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılıklarına
suç duyurusunda bulunulması, güvenlik birimlerimize veya Valiliğimiz Özel Kalem
Müdürlüğüne bilgi verilmesi hususu önem arz etmektedir.” denilmektedir.

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