E-BÜLTEN DUYURULARI
AĞUSTOS 2012
Kenya
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 26.07.2012 tarihli ve 0411/16417 sayılı
yazıda, Eşbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından yürütülen Türkiye –
Kenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20 Dönem Toplantısının, 2012 yılı Ekim ayı
içerisinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, anılan toplantıda gündeme getirilmesi
amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği
imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 31 Ağustos 2012 Cuma gününe kadar (Eposta : irem.ahi@tobb.org.tr Faks: 0312 218 2209) iletmeleri gerekmektedir. (01.08.201213/3075)
Kırgızistan Yatırım Olanakları
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 30.07.2012 tarihli ve 0411/16568 sayılı
yazıda, Kırgızistan’da entegre pamuklu dokuma işletmeleri kurulmasına yönelik yatırım
olanakları konusunda alınan kayıtlı yazı, TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr), Dış Ekonomik
İlişkiler Dairesi sayfasındaki “Diğer Duyurular” başlığı altında yer almaktadır. (01.08.201227/3074)
Mısır-Tunus Ticaret Müteahhitlik Heyeti
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 30.07.2012 tarihli ve 16512 sayılı yazıda,
Ekonomi Bakam Sn. Zafer Çağlayan’ın başkanlığında 27 - 29 Ağustos 2012 tarihlerinde
Mısır ve Tunus’a bir ticaret ve müteahhitlik heyeti düzenlenmesinin öngörüldüğü
bildirilmektedir.
Bahse konu heyetin organizasyonunu yürütecek sektör kuruluşu ye irtibat bilgileri bilahare
iletilecek olup, Mısır ve Tunus ziyaretleri esnasında Sn. Bakanımız tarafından dile
getirilmesinde fayda görülen hususların 15 Ağustos 2012 tarihine kadar Ekonomi
Bakanlığı’na iletilmek üzere Birliğimiz Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi (Faks: 0312 218 22 21
)‘ne iletilmesi gerekmektedir. (1.08.2012-27/3076)
Firma Şikayeti
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 30.07.2012 tarihli ve 411/16563 sayılı
yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıda, New York Başkonsolosluğumuzdan alınan bir
yazıya istinaden, İstanbul’da lokum üretimi yapan bir firmamızın Başkonsolosluğumuz Ticaret
Ataşeliğine e-posta yoluyla bir şikayet iletisi gönderdiği bildirilmektedir.
Söz konusu iletide anılan şirketin, New Jersey’de yerleşik “American Food & Beverage, Inc.”
(625 Jersey Ave. Unit 3 New Brunswick NJ 08901 /www.afbcorp.com isimli firmaya vesaik
mukabili ihracat yaptığı, fakat ABD’li firmanın, evrakın gönderileceği banka adresi olarak
sahte bir adres verdiğinin tespit edilmiş olduğu ve ortaya çıkan şüphe üzerine anılan şirketin
ürünlerini gümrükten çektiği belirtmektedir. (1.08.2012-27/3078)

Gana
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 23.07.2012 tarihli ve 0411/16066 sayılı
yazıda, Akra Büyükelçiliğimizin Akra Bölge Bakanı Joseph Nii Laryea Afotey Agbo ile
gerçekleştirdiği görüşmede, adı geçen Bakanın deniz kıyısındaki Tema şehri ve civarında bir
adet mezbaha, kuraklık ve açlığa hazırlıklı olmak üzere silolar ve soğuk hava depoları, fenni
tavukçuluk ve gıda işleme tesisleri kurmak isteyen girişimcilerimize arazi vermeye hazır
olduklarını ve bunun için her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade ettiği
belirtilmiştir. (26.07.2012-27/3012)
Kuveyt’te planlanan inşat ve altyapı projeleri
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 24.07.2012 tarihli ve 16168 sayılı yazıda,
Kuveyt İskan Bakanı sn. Shuaib Al Muwaizri ile yapılan bir görüşme gerçekleştirildiği; anılan
Bakanın, 2013 ve 2014 yılları için, yaklaşık 1 Milyar Kuveyt Dinarı (yaklaşık 3,5 Milyar Dolar)
konut/bina yapımı planlandığını, ihalelerin 7.000, 15.000, 40.000 ve 100.000 konut gibi farklı
sayılarda villa/konut yapımını içerecek şekilde farklı zamanlarda açılacağını, bu projelerin
yerleşim alanlarının, kanalizasyon, enerji ve yol bağlantıları gibi altyapı inşaatlarına da
kapsadığını, konut inşaatları dışında bazı hükümet binalarının yapılacağını ifade ettiği
belirtilmektedir.
Yazıda devamla, anılan Bakanın ayrıca ihalelerin Bakanlık internet sitesinden
duyurulacağını, şeffaf bir ihale süreci gerçekleştirileceğini, ilgilenen firmaların ön yeterlilikten
geçmeleri bakımından anılan Bakanlığa başvurmalarında fayda olduğunu, Ekim ayına kadar
ön yeterlilik sürecinin tamamlanacağını ve ilgilenen firmaların pahw@housing.gov.kw adresi
ile Bakanlığa başvurarak kendilerini tanıtacak sunumlar yapmalarının faydalı olacağını
belirttiği iletilmektedir. (26.07.2012-27/3011)
Belarus Kimya Sektörü İşbirliği Teklifi
TOBB tarafından Odamıza gelen yazıda, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye
Temsilciliği’nden DEİK’e iletilen elektronik posta mesajında geldiği belirtilerek, Belaruslu bir
firmanın aşağıdaki ürünleri talep ettiği ve bu çerçevede, üretici ve / veya tedarikçi Türk
firmaları ile işbirliği yapmak istediği bildirilmektedir:
1.İkincil polipropilen (gümrük tarife kodu: 3902 10 000 0). Endüstriyel polipropilen atıklarının
deri dönüşüm ürünü olup, beyaz veya renksiz kristal görünümündedir.
2.Polistiren (gümrük tarife kodu: 3903 11 000 0).
3.Yüksek yoğunluklu polietilen (gümrük tarife kodu: 3901 20 900 0)
4.Alçak yoğunluklu polietilen (gümrük tarife kodu: 3901 10 900 0)
5.Stearik asitle kaplanmış mikro kalsit (gümrük tarife kodu: 2517 41 000 0). Beyazlık
derecesi en az yüzde 95, fraksiyon boyutu 2 — 5 mikron olmalıdır.
Konuya ilgi duyan firmaların, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Temsilciliği ile (Parviz
Culiyev, Tel: 0212 570 88 41, Faks: 0212 570 88 43, E-mail: parviz@rey-per.com iletişime
geçmeleri gerekmektedir.
Ürünlerin gümrük tarife kodları Belarus, Rusya ve Kazakistan arasında yürürlükte olan
Gümrük Birliği Ortak Tarife Cetveli’ne göre belirtilmiştir. Söz konusu ortak tarife cetveli

Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi ve Avrupa Birliği’nin “Combined Nomenclature”
adlı 8'li kod sistemi ile uyumludur. (26.07.2012-27/3014)
11. İşbirliği Günleri
İstanbul Ticaret Odası’ndan aldığımız yazıda, İstanbul Ticaret Odası’nın 2002 yılından bu
yana düzenlediği İşbirliği günlerinin 11.sinin 18-19 Ekim 2012 tarihinde İstanbul Fuar
Merkezi’nde(İDTM) düzenleneceği bildirilmektedir.
Yazıda, 11. İşbirliği Günleri organizasyonuna katılacaklarını bildiren ve İTO internet sitesinde
taleplerini bulabileceğiniz; Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Danimarka, Japonya, A.B.D.gibi
farklı pazarlarda başta Otomotiv, Beyaz Eşya, Makine olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet
gösteren ana sanayiciler, talepleri ile ilgili potansiyel yan sanayicilerle yüz yüze görüşmek
istedikleri belirtilmektedir.
Yazıda devamla, 11. İşbirliği Günleri sırasında yukarıdaki ana sanayicilerle görüşmek isteyen
Yan Sanayicilerimizin İTO’nun internet sitesindeki www.ito.org.tr ana sayfada “11. İŞBİRLİĞİ
GÜNLERİ” başlığı altındaki talepleri incelemeleri ve “Yan Sanayici Başvuru Formu”nu
doldurarak İTO’nun Türk Yan Sanayi Borsası’na 31 Ağustos 2012 tarihine kadar faks yoluyla
iletmeleri rica edilmektedir. İlgili: Tel: 0212 513 82 19 (3.8.2012-13/3107)

