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4. YÖREX 2013 - Yöresel Ürünler Fuarı

Antalya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde, geçtiğimiz yıl üçüncü düzenlenen ve kamuoyu tarafından 
yoğun ilgi gören “YÖREX – Yöresel Ürünler Fuarı”nın dördüncüsü 19 - 22 Eylül 2013 tarihleri 

arasında Antalya Expo Center Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Fuarda, coğrafi işaret almış ya da henüz almamış olan, yöresinin adıyla anılan ya da yöresinin adıyla 
anılması istenen, bu adla ticari değer kazanmış ürünleri tanıtmak; pazarlarını geliştirmek; yeni pazarlar yarat-
mak ve bu ürünlerin ticari değerini arttırmak için yatırımcıları teşvik amacıyla tarım, gıda, el sanatları ve san-
ayi ürünlerimiz sergilenecektir. 

Türkiye’de ilk ve tek olan bu fuar, yöresel ürünlerinin tanıtımına ve ulusal ve uluslararası ölçekte 
bilinirliğinin geliştirilmesinde büyük katkı sağlayacaktır.

Bilgi;

Antalya Ticaret Borsası
Tel: 0242 244 26 70

Forza Fuarcılık’tan Sibel BEKEN
Tel: 0212 465 73 76

BİLİYOR MUYDUNUZ ???

T.C Türk Patent Enstitüsü verilerine göre Muğla ilinde 2012 yılında 806 adet Marka başvurusu, 392 adet 
Tescil başvurusu ve 8 Adet Patent başvurusu yapılmıştır.
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ÜRDÜN’DE YATIRIM FIRSATLARI vE KOşULLARI

Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Sn. 
Hatem Al-Halawani başkanlığında, Ürdün 

Yatırım Kurulu, Akabe Özel Ekonomik Bölgesi İdaresi 
ile Ürdün İşadamları Derneği, Ticaret ve Sanayi 
Odaları’nın katılımları ile 26 Ağustos 2013 tarihinde 
Istanbul TOBB Plaza’da DEİK/Türk-Ürdün İş Konseyi 
tarafından “Ürdün’de Yatırım Fırsatları ve Koşulları” 
konulu bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır.

Ürdün, özellikle bölgedeki istikrarlı yapısı ve Su-
udi Arabistan ile Irak gibi büyük pazarlara komşu olması, Akabe Körfezi kanalıyla Afrika’ya erişimi, 
diğer yandan Avrupa Birliği, Arap Ülkeleri Birliği (GAFTA), ABD, Kanada ve Singapur ile yürür-
lükte olan Serbest Ticaret Anlaşmaları nedeniyle son yıllarda giderek fazla yabancı sermaye çekmeye 
başlamıştır. Kanada ile Serbest Ticaret Anlaşması olan tek Arap Ülkesi Ürdün’dür. Bu gelişmelere 
paralel olarak da, Ürdün’de yatırımları olan Türk Firmaları da, Ürdün ’deki deneyimlerini başarı hi-
kayesi olarak nitelendirmektedirler.

Bu kapsamda, bu yılın başında Ürdün Kralı’nın ülkemize gerçekleştirdiği ziyareti takiben, geçtiğimiz 
Mayıs ayında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, Ürdün’e bir inceleme ziyareti düzenlenmiş, ve yatırım 
koşulları ile ilgili yerinde görüşmeler gerçekleştirilmiş ve ziyaretin sonunda Türkiye’de “Ürdün’deki Yatırım 
Koşulları ve Fırsatları” konulu bir toplantının düzenlenmesinin son derece faydalı olacağı kararına varılmıştır.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin web sitemizdeki duyurular kısmında  yer 
alan katılım formunu eksiksiz doldurarak, en geç 19 Ağustos 2013 tarihi mesai bitimine kadar DEİK’e 
(E-mail: ssaral@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 14, Faks: 0212 270 35 92) iletilmesi gerekmektedir.

Muğla ilinde 229.766 sabit telefon 258.363 internet aboneliği 805.990 mobil 
telefon aboneliğ bulunmaktadır. Bu ramamlara göre her 4 kişiye 1 sabit tel-

efon her 3 kişiye bir internet bağlantısı ve nüfüsün %95 i de cep telefonu abonesidir. 

BİLİYOR MUYDUNUZ ???



SAN-TEZ PROgRAMI

ELAMAN MI ARIYORSUNUZ?

www.fethiyekariyer.com

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıda üniversite-sanayi işbirliğinin 
desteklenmesi, üniversitelerde üretilen bilginin sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
kullanılması amaçları doğrultusunda yürütülen SAN-TEZ Programı’nın 2013 yılı 2. Dönem 
başvurularının başladığı belirtilmiştir.

Geliştirilen AR-GE projesinin bütçesinin %75’e kadarlık kısmının hibe olarak karşılandığı 
program kapsamında başvurular, 30.08.2013 tarihine kadar http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden 
yapılabilmektedir. Programa ilişkin detaylı bilgiler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
yürütülen http://kobi.tobb.org.tr adresinde mevcuttur.
Üyelerimize duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için:
Meltem Şimşek
AR&GE ve Uluslararası İlişkiler
Telefon:0252 614 11 15 #118



TÜRK – KORE MÜTEAhhİTLİK İşBİRLİĞİ FORUMU & 
İKİLİ gÖRÜşMELER

T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) organizasyonu ile 27 Ağustos 2013, Salı günü “Orta Asya’da 
Türk – Kore İşbirliği Forumu”, T.C Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan’nın 
teşrifleri ile gerçekleşecektir.

Kore Cumhuriyeti’nden büyük ölçekli firmaların yanı sıra Tacikistan, Özbeki-
stan ve Kırgızistan Hükümet yetkililerinin de katılmasının planlandığı söz konusu 
Forum kapsamında, enerji ve alt-yapı sektöründe Türk-Kore işbirliğine yönelik pan-

eller ve firmalar arası ikili görüşmelerin düzenlenmesi öngörülmektedir.

İkili görüşmelere katılacak Koreli katılımcı listesi web sitemizde ilgili duyuruda bilgilerinize sunulmuş 
olup, ikili görüşmelere katılmak isteyen üyelerimizin ekteki formları doldurarak en geç 16 Ağustos 2013 tari-
hine kadar DEİK’e (İlgili kişi:Dilek Morgül; dmorgul@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

 ABD İş vİZESİ PROgRAMI

İstanbul ABD Başkonsolosluğu; ABD’ye işle ilgili acil ve beklenmedik nedenlerle seyahat etmesi ger-
eken kişilerin acil vize randevusu almasına olanak veren ve ABD tarafından Meksika ve Hindistan’ın 

da yer aldığı az sayıda ülkeye uygulanan ‘İş Vizesi Programı’nı Türkiye ile de başlatmış bulunmaktadır.

‘İş Vizesi Programı’, Türk iş adamlarının yalnızca ABD’ye zamanında vize randevusu alamadıkları için 
fırsatları kaçırmalarına engel olmayı ve Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin daha çok gelişmesine 
katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Acil İş Vizesi başvurularının yapılacağı web sitesi linki aşağıda, konuyla ilgili basın bülteni ise web 
sitemzdeki ilgili duyuruda bilgilerinize sunulmaktadır.

“http://turkish.turkey.usembassy.gov/acil_basvurular_istanbul/i-vizesi-program--trkiye.html”



 15. ÖZEL SEKTÖR BULUşMASI

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) İran Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım 
Odası ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde, 27-29 Ekim 2013 tarihleri arasında, “Küresel 
Kalkınmada İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ülkelerinin Rolü” teması altında, “15. İslam Ülkeleri 
Özel Sektörü Tanıtım, Ticaret, Ortak Girişim ve Yatırım Toplantısı”  ve “7. İslam Ülkeleri İş 
Kadınları Forumu”nun, İran İslam Cumhuriyeti’nde düzenlenecektir. 

 Söz konusu toplantıların İİT üyesi ülkelerden çok sayıda girişimci, tüccar ve sanayicileri bir 
araya getirerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde ve özellikle ekonomi ve işletmelerle ilgili sorunların 
tartışılmasında etkili olacaktır. Toplantılara İslam Kalkınma Bankası (İKB), İslami Ticaret Finansı 
Kuruluşu (ITFC), Kalkınma için İslami İşbirliği (ICD) gibi uluslararası finans kuruluşlarının katılarak, 
İslam ülkelerine sundukları hizmetler hakkında katılımcıları bilgilendirilecektir. 

Söz konusu toplantıların ayrıca, girişimcilere/kurumlara yeni pazarları keşfetme, projelere finans 
sağlama, ortak girişimler oluşturma ve ihracat finansmanı gibi özel sektörün ortak ilgi alanlarındaki 
işbirliği fırsatlarını değerlendirmektir. Bu toplantılar sayesinde İİT üyesi ülkelerin iş çevrelerinde yeni 
iş imkanları ve genişleme konularında bilinirlik oluşturulmuştur.

Bu toplantıların ana hedeflerinin İİT iş dünyası arasında iş bağlantıları kurma, ortaklık oluşturma 
ve özel sektör ile hükümet, sivil toplum, bankalar ve finansal kurumlar arasında sürdürülebilir kalkınma 
için uygun ortam yaratılması, yatırım ve kapasite artırımı konularında diyalog oluşturulmasıdır. Ayrıca, 
bahse konu toplantıların İİT ülkeleri arasında tecrübe ve fırsat paylaşımı, teknoloji transferi, girişimci 
gelişimi, müşterek teşebbüsler ve kamu özel sektör ortaklıklarının geliştirilerek kapasite oluşturulması, 
yasa yapıcılar, reklam ajansları ve ilgili çok taraflı kurumlar arasında bilgi değişimi imkanı sunacaktır.  

Anılan toplantılara katılmak isteyen üyelerimizin web sitemizde yer alan ilgili duyuruda yer alan 
katılım formunu doldurarak ICCIA’na 20 Ağustos 2013 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.



TÜRKİYE- MEKSİKA İş KONSEYİ FORUMU

Meksika Büyükelçiliği tarafından iletildiği üzere Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto 2-4Ey-
lül 2013 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacaktır. 2-3 Eylül 2013 tarihlerinde 

Ankara’da resmi temaslar yapacak olan Peña Nieto, 4 Eylül 2013 tarihinde DEİK/Türk-Meksika İş Konseyi 
tarafından düzenlenecek Türkiye-Meksika İş Konseyi Forumu’na katılmak üzere İstanbul’a gelecektir.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto, Türkiye ve Meksika’nın 85 yıllık ikili ilişki tarihine rağmen, 
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak olan ilk Meksika Devlet Başkanı’dır. Ziyaret bu yönüyle ikili ilişkilerde bir 
dönüm noktası olarak addedilmektedir. Bu kapsamda iki ülke iş dünyasını yakınlaştırmak ve ikili ekonomik 
ilişkileri geliştirmek amacıyla “21. yy’da Stratejik İttifak” adıyla adımlar atma kararı almışlardır. İkili ticaret 
ve yatırım fırsatlarını artırmak üzere, Devlet Başkanı Nieto ziyareti esnasında Serbest Ticaret, Çifte Verg-
ilendirmeyi Önleme, Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşmaları gibi anlaşmalar dahil birçok 
anlaşmanın imzalanması noktasında mutabık kalınması beklenmektedir.

G20 üyesi olan iki ülke aynı zamanda, dünya ekonomisine etkileri gittikçe büyümekte olan MISTA 
(Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) ülkeleri arasında gösterilmektedir. Ayrıca, iki ülke 
de birbirini bölgelerinin merkezi kabul etmekte; Türkiye Meksika’yı -gerek NAFTA gerekse Latin Amerika 
ülkeleri ile kurduğu serbest ticaret kanallarından ötürü- Amerika kıtasına açılan kapı, Meksika ise Türkiye’yi 
Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Kafkaslar ve Balkanlar’a açılan kapısı olarak görmektedir.

DEİK/Türk-Meksika İş Konseyi tarafından, Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto’nun katılımlarıyla 
4 Eylül 2013 tarihinde saat 10.30’da Conrad Otel’de yer alacak olan Türkiye-Meksika İş Konseyi Forumu aka-
binde, Meksikalı firmalar ile networking yapma imkanı da sunulacaktır.

Söz konusu Forum’a katılmak isteyen firmaların web sitemizde bulunan duyurularda ekli katılım 
formunu doldurarak en geç 27 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar DEİK’e (meksika@deik.org.tr) 
iletmeleri gerekmektedir.



BOĞALAR  17.YÖRÜK şÖLENİ
Boğalar Köyü Beşkaza Yayları geleneksel 17. Yörük Kültür Şöleni 17 Ağustos 2013 Cumartesi günü 

Boğalar Köyü’nde gerçekleştirilecek. Boğalar Köyü Beşkaza Yaylaları Yörük şenliğine Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu da katılacaktır.

Beşkaza Yaylaları Yörük şöleninin açılışıyla birlikte Seki Boğalar Barajının temeli de Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından atılacak ve akabinde Boğalar Köyünde hazırlanan mesire alanın 
açılışı gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında Yörük çadırları kurulacak, yörük geleneklerine göre oyunlar oy-
nanacak. Yörük Şenliğinin akşam bölümünde ise Teke Yöresi Halk Oyunları Gösterileri, Yörük gelenekleri ile 
ilgili orta Oyunları ve skeçler, Burdur Bölgesi Sipsi sanatçılarının gösterilerinin ardından Türk Halk Müziği 
Sanatçıları Tahsin Duru ve Vildan Turan’ın vereceği konser ile Boğalar Köyü Beşkaza Yayları geleneksel 17. 
Yörük Kültür Şöleni sona erecektir.

 28. ULUSLARARASI PROMOSYON ÜRÜNLERİ FUARI

28. Uluslararası Promosyon Ürünleri Fuarı 19 – 22 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merke-
zi, CNR EXPO’da gerçekleştirilecektir.

Fuar ile ilgili detaylı bilgi www.ite-turkey.com adresinde mevcuttur.


