
ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER ZİRVESİ’2019
ODA ve BORSA DUYURUSU

Bugüne kadar Türkiye’de coğrafi işaretler konusundaki en prestijli ve en değerli organizasyonlardan biri olan 
“Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”nin ikincisi, 18-19-20 Nisan 2019 tarihlerinde, Ankara Ticaret 
Odası Congresium International Convention & Exhibiton Center’da düzenlenecektir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kıymetli katkılarıyla ve Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 
düzenlenen Zirve, Türkiye’nin coğrafi işaretler konusunda en geniş katılımlı zirvesi olma misyonunu 
sahiplenecektir. Zirve’nin bu yılki teması “Anadolu’dan Dünyaya’’ olarak belirlenmiştir. Zirve ile coğrafi 
işaretlerin kırsal kalkınmaya sağlayacağı faydalar konusunda farkındalık yaratılması ve yerel ürünlerin 
ticarileştirilmesine yönelik işbirliği platformlarının oluşturulması hedeflenmiştir. 

Zirve kapsamında üreticiler, coğrafi işaretler ile ilgili çalışmalar yürüten kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları 
ile kanaat önderleri gibi tüm paydaşların tecrübe ve görüşlerinin paylaşılacağı bir “Konferans Programı” 
düzenlenecektir. Zirve aynı zamanda, ürünlerini tanıtmak ve ticari işbirlikleri kurmak isteyen katılımcılar için 
“Coğrafi İşaretler İhtisas Fuarı”, yerli ve yabancı uluslararası alım heyetleri ile “İkili İş Görüşmeleri (B2B 
Görüşmeler)” ve “Eğitim Programları” gibi eşsiz fırsatlar da sunmaktadır. 

Coğrafi işaretlerin tanıtımı ve ticarileşmesinde önemli bir köprü görevini üsteleneceğine inandığımız “Coğrafi 
İşaretler İhtisas Fuarı”na, geleneksel ürünler ve coğrafi işaretler konusunda çalışmalar yürüten Oda ve 
Borsalarımız ile bu konularda üretim yapan üyelerinin stantları ile katılmasından büyük bir memnuniyet 
duyacağımızı belirtmek isteriz. Fuardaki yer düzenlemeleri, müracaat sırasına göre gerçekleştirilecek olup hali 
hazırda bir standa sahip olmayan başvuru sahiplerine, Odamızca stant tahsis edilebilecektir. Ancak yer ve 
stant tahsisine ilişkin esaslar hakkında detaylı bilgi almak için son başvuru tarihi olan 12.04.2019 Salı gününe 
kadar aşağıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Odamız ile temasa geçilmesi son derece önem 
taşımaktadır. Buna ilaveten, fuar alanında geleneksel ürün ve coğrafi işaret üreticileri, alıcılar (ulusal ve 
uluslararası alım heyetleri) ile iş görüşmeleri de gerçekleştirebilecek olup Oda ve Borsalarımızın üyelerini bu 
konuda da bilgilendirmeleri, Zirve’den azami faydanın sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır.     

Türkiye ve gelecek nesiller için hayati önem taşıdığına inandığımız Coğrafi İşaretler konusunda düzenlenecek 
Zirve’ye katılımınızdan büyük bir memnuniyet duyarız. Buna ilaveten, ekte yer alan afişimizin Kurumunuz ilan 
panolarında teşhir edilmesi, Zirve’nin ilgili mecralarınız kanalıyla üyeleriniz ve ilgi duyabilecek diğer 
paydaşlarınıza duyurusunun yapılması ve ikili iş görüşmelerine katılımda bulunmak isteyen üyelerinize ekte 
yer alan talep formlarının iletilmesi makbule geçecektir.

Yukarıdaki hususlarla birlikte Zirve kapsamındaki konferans programı, eğitim ve çalıştaylara katılım ücretsiz 
olup bu etkinliklere katılımda bulunacak üst düzey yöneticileriniz, üyeleriniz ve çalışanlarınız için Zirve’nin 
web sitesi olan www.cografiisaretlerzirvesi.com üzerinden on-line kayıt işleminin gerçekleştirilmesi 
konusunda göstereceğiniz hassasiyet ve işbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

            Gürsel BARAN  
ATO Yönetim Kurulu Başkanı
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