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iıgi

3 5002545 -7 49 -E.47 l 128
Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu

BiRLiK VE FEDERASYONLARA. 2020/128 SAYILI GENELGE

a) 08.04.2020 tarih ve 54826l79-149-E.l35l57 sayıh belge
b) 17 .07 .2020 tarih ve 00055895482 sayılı belge

İ e-iırızalıdır * e-imzalıdır

M.Burhan AKSAK
Gencl Başkan Vekili

21.07.2020

Bilindiği üze.e; ilgi (a)'da kay]tlü 8.4.2020 tarih ve 2020/57 sayth Cenetgemizle, aynü tarihte 31093 sayıh

Resmi Gazete,de 
-yayımlanarak 

yürürlüge giren Dlş Ticaret organizasyonlarının Koordinasyonu konulu 2020/6 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bakkında tüm teŞkilatım!za bilgilendirme yapılmıştı.

Bu kez, T.C,Ticaİet Bakanhğl ihracat Cenel Müdürlüğii'nün ilgide kayıtlı ve ekte bir suleti sunu]an yazü ve eki

(EK-l) ile anılan Genelge'ye dair açıklamaIaı Konfederasyonumuza iIetilmiştir.

Buna göre; Genelge uyarınca Bakanlığımız taıafından koordinasyonu yapı]acak heyet programları

kurum/kuruluş yetii]i]crinin y-anı sıra § insan]arından müteşekki] ve progİam içeriğinde hedef pazarların aİaşİır]lmasl,

potansiyel pazar niıeıigindeki ülke]ere yönelik mal ve hizmet ihracahmızda artış sağlanması ve ihraç pota.siyelimizin

iunrtr-i amuçl*,yla iş- görüşme ieıinin/toplanh larünın (B2B) yaprldüğü organizasyonlar (sanal orlamda yapılanlar dahil)

"İ.p, 
..rçı:İ c"rl.ıg.'kİpsamında bulıınan kuıum ve kuruluşların bır organizasyon]ar dlşındaki temas ve t'aa]iYetleri söz

konusu uygulama dışında bu]unmaktadlr.

Bu kapsamda, yukarıdaki paragrafta belirtilen mahiyetteki programlar başlamadan en az 2 (i}i) ay

öncesinden ..Dtş iicaret Oiganizasyoıu Biigi Formu,, (EK_2) ve taslak program i]e Ticarcİ Bakanlığına bildirinlde

bulunulması gerekııektediı,'Bakanlığa bildirilen organizasyonların tarihlerinde başkaca bir organizasyon olmaması

du-.undu b]üdi.imd. buıun"n kuıum/kurııluşlar planladıkları organizasyonlarını Bakanlığa biidirdikleri tarihlerde

Bakanlıktan hcrhangi bjr geribildirim beklemeksizjr1 gerçek]cştirebilecektir,

Bildirimde bulunulan oıgaıizasyon tarih]crinde farklı kurıınrkuruluşlar taralından plan]anan başkaca bir

organizasyon (aynı ülkeye veya ayni sekt<iide1 o]ması halindc ıse plogramIn rarıhlerinin değiştililerek Bakanlüğa tekrar

biIdiıimde buIınulması lalep edilcbilereLtir.

Bahse konu progıamların bitiş tarihini miitcakip l5 gün içerıSi ,le "Prugrama Kafllan. Yerll"[aı,l]m.] llT.a
Listesi., (EK_3) ve ..Cörüşrie Yapılan Yabancl KatıLımcü Firma Listesi" (EK_4) ile pro8ramln nasıl geçtlgtne daır ı(]sa ı]lI

değeflendiIme notunırn Bakanlığa iletjlmesi gerekmektedir,

Diğer taraftan, Bakanlüğ!n yazüslnda yukanda zikredilen bilgi ve belgelerin !"'*l]"" "J:]:|..::^'jlİ:l,şİ
iletilmemesi ialinde ilgili kurum/kııııluşun yapnrayı planladığı müteakip oİganizasyonlara J a} ho},unca baKanlüK

taralrndan mezkür Gen"Tg.,yu.,n"" o.goniru,yon.ı -unuau ı,.rtongi bir destek verilmeyeceği de ifade edilmektedir,

Bilgilerinizi, bağlı odalarınız ve odalarrnız aracılrğı ile esnaf ve sanalkaIlar]mlzln bilgilendirilmesi hususunda

gereğini rica ederiz.

Fatma yasemin
ERTEKiN

Genel Sekreter V.
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ItEZI]RVASYON:

T.C.
TiCARET BA(*A,NLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı

Konu

: 828]7844-454.09

: Dış Ticaret Organizasyonlarının
Koordinasyonu

DAĞITIM YERLf,RiNE

İlgi'de kayıtlı yazılarımızda, 0810412020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren, Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu konulu ve

2020l6 sayı]üı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarrnca yabancı ülkelerden ülkemize, üIkemizden

1ıırt dlşına gerçekleştirilecek; ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti, iş forumu, iş insanı
heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyonların Bakanlığımız koordinasyonunda yapllması
gerektiği; ayrıca, sanal ortamda gerçekleştirilecek söz konusu organizasyonların da mezkür

Genelge kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

Ayrıca, söz konusu koordinasyon görevinin Bakanlığımızca sağlıklı bir
sürdürülebilmesini teminen yırkarıda değinilen organizasyonları gerçekleştirmek

kurum,/kuruluşların Bakanlığımıza nasıl bildirimde bulunması gerektiğine dair

bildirilmişti.

şekilde
isteyen

hususlar

Bu defa, ilgili kurum/kuruluşlarımlzdan Bakanlığımıza vaki olan uygulamaya dair bazı

tereddütlerin giderilebilmesini tcminen aşağıda marıız 6azı açıklamaların ve güncellemclerin

yapılması ihtiyacı hisıl olmuştur.

Öncelikle, mezkür Genelge uyarlnca Bakanlığımız tarafından koordinasyonu yapılacak

lıeyet programları kurumlkunıluş yetkililerinin yanl slla iş insanlanndan müteşekkil ve

p.og.u* ğeriğinde hedef pazarların afaştırılması, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere

yo,].ılt -uı ve hizmet ihracatımızda artış sağlaırması ve ihraç potansiyelimizin tanıtıml

amaçlanyla iş görüşmcterinin/toplantılarının (B2B) yaplldığı organizasyonlar (sanal ortamda

yup,iunüu, aaııiı; oiup, mezkür Genelge kapsamında bulunan kı.rum ve kuııluşların bu

o.guniru.yorıu, dışıniaki temas ve faaliyetleri söz konusu uygulama dışında bulunmaktadır.

T.C. Ticaret Bakaİhğı söğütöai Yerleşkesi - Söğütöa] Mah. ni' Sk No:6] 06530

Tel:o3I22048131
Bilgi için: Hact Hasan KAYGIsIZ Ticaret Uzmanü

li3

E_Posta:kayg;sizh(rticaİet. gov tr

Fax:0 3l2 204 86 ]2

İl4 : a) 09,04.2020 tarihli ve 82877844-454.09100053'793321 sayılı yazımız.

b) 07.05.2020 tarihli ve 82877 844-454.09100054269148 sayılı yazımız.



Bu kapsamda, 1ukarıdaki paragrafta belirtilen mahiyetteki programlar başlamadan en

az 2 (ıkı.) ay öncesinden Bakanlığımıza "Dış Ticaret Organizasyonu Bilgi Formu" (EK-1) ve
taslak program ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bakanlığımıza bildirilen
organizasyonların tarihlerinde başkaca bir organizasyon olmamast duııımunda bildirimde
bulunan kurum/kuruluşlar planladıkları organizasyonlannı Bakanlığlmıza bildirdikleri
tarihlerde Bakanlığımızdan herhangi bir geri bildirim beklemeksizin gerçekleştirebilecektir.
Bildirimde bulunulan organizasyon tarihlerinde farklı kurum,/kuruluşlar tarafından planlanan
başkaca bir organizasyon (aynı ülkeye veya aynt sektörde) olması halinde ise programın
tarihlerinin değiştirilerek Bakanlığımıza tekrar bildirimde bulunulması talep edilebilecektir.

Bahse konu programların bitiş tarihini müteakip l5 gün içerisinde "Programa Katılan
Yerli Katılımcı Firma Listesi" (EK-2) ve "Görüşme Yapılan Yabancı Katılımcı Firma Listesi"
(EK-3) ile programm nasıl geçtiğine dair kısa bir değerlendirme notunun Bakanlığımıza
iletilmesi hususu elzemdir.

Diğer taraftan, 1ukarıda zikedilen bilgi ve belgelerin beliıtileır sürelerde

Bakanlığımıza iletilmemesi halinde ilgili kurum/kuruluşun yapmayt planladığı müteakip

organizasyonlara 3 ay boyunca Bakanhğımız tarafından mezkür Genelge uyarınca
organizasyonel manada herhangi bir destek verilmeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini arzlrica ederim

e-imzahdır
Ö. Volkan .lĞın

Bıkan a.

Genel Müdür

Ekler:
1- Dış Ticaret Organizasyonu Bilgi Formu

2- Programa Kahlan Yerli Kahlımcı Fiıma Listesi

3- Görüşme Yapılan Yabancı Kahlımcı Fiıma Listesi

Dağıtım:
Gereği:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma

Ajanslan Genel Müdürlüğüne
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel

Sekreterliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel

Sekreterliğine
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel

Sekreterliğine

Bilgi:
Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler

Genel Müdürlüğüne
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve

Hizmetler Genel Müdürlüğüne

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğüne

T C. Ticaret Bakaı lğr .si'giiiöni YğrleŞkesi - söğülözü Mah.2l76 sk. Noj63 065]0 E-Posıa: kıygisj7htiticdrel gov.tı

Tel|O j12 204 8? 37

Bilgi için: Hacı Hasan KAYGIsIZ Ticarğt Uzİnanü

2l3

Fax]o 312 204 86 ]2



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri

Gclişıirme ve Dcsıekleme İdaresi

Başkanlığına
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları

Konfederasyonu Genel Sekreterliğine
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren

Sendikası Genel Sekreterliğine
Türkiye Müteahhitler Birliği Genel
Sekreterliğine
Türk Sanayicileri ve İşinsanları Demeği
Gene1 Seketerliğine
Müstakil Sanayici ve İşadamlan Demeği
Genel Sekreterliğine
Tüm Sanayici ve İş Adamları Demcği Genel
Sekreterliğine
Türkiye Genç İşadamları Demeği Genel
Sekreterliğiıe
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

Genel Sekreterliğine

Tcl,0']]2 204 87 37

Bilgi için: Hacı Hasan KAYGJsIZ Ticarct Uzmanı

Fax]0 312 204 86 32

,gov lr
T.C, Ticaret Bakaürhğr söğütözü Mah. 2l76 Sk. No;6] 06530



DIŞ TİCARET ORGANiZASYONU BİLGİ FORMU

l ) Kurum/Kuruluş Adı

Zi Edilccek/Davçt Edilecek ler:

Z| etin Amacı ve er1 l:

eYa ılacak kurum/kurul 1ar

Z1 aret Tarihleri:

ce Düzenlenen Ziyaretin Tarihi, Amacı ve Ilgili e Temas) Aynı eye Daha
kurulan kurum ve kurul lar;



rama katllan yerli katılImcl Firma Listesi
sektör/Ürüni kimlik NumaraslFirma VergFirma unvanlN

L
2

3

4
5



Görü lan yabancl katlllmc. Firma Listesi
Telefon E-Postaweb sitesisektör/ÜrğnN Firma ıJnvanl

1

2

3
4
5

6

7

8
9
10


