
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 İkincisi, 19-20-21 Eylül 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 yılkı 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 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

İLETİŞİM:
Stant başvurusu için
Hira ÇOMOĞLU
Tel : 0532 291 84 40

Diğer bilgi talepleriniz için
Merve Gözde BACI
Tel : 0312 201 83 62
E-posta: mervegozde.baciffiatonet.org.trE-posta : hira.comoglu(5)netvizvon.com.tr

Yaprak ULAŞER
Tel : 0532 159 69 36
E-posta : yaprak.ulaser(Snetvizvon.com.tr

http://www.cografiisaretlerzirvesi.com


Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi 
İş Görüşmesi Talep Formu 

-PERAKENDE FİRMALARI İÇİN-

BAŞVURAN
ü l  Ulusal Zincir □  Yerel Zincir

□  Diğer (Lütfen belirtiniz.).,

ŞİRKET UNVANI

Q  19 Eylül 2019, Perşembe

İKİLİ İŞ GÖRÜŞM ESİ İÇİN TERCİH  
EDİLEN GÜN ve SAAT □  20 Eylül 2019, Cuma

D  21 Eylül 2019, Cumartesi

Saat:

Saat:

Saat:

İLGİLENİLEN ÜRÜN/ÜRÜN GRUPLARI (Lütfen ilgilendiğiniz ürün gruplarını listeleyiniz.)

□  GIDA
Tarım, şarküteri, süt ürünleri, unlu mamüller, 
yöresel yemekler vb.

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

□  GIDA DIŞI
El sanatları, değerli/yarı değerli taşlar, tekstil ve 
sanayi ürünleri vb.

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

□  HEPSİ
İlgilendiğiniz ürün grupları hakkında (varsa) ilave 
hususları yan taraftaki bölümde belirtebilirsiniz.

KATILIMCI BİLGİLERİ
Birden fazla katılımcı olması halinde lütfen her bir katılımcıya (Başta satın alma olmak üzere ilgili birim 
yöneticileriuzm an ve sorumlular) ilişkin aşağıdaki bilgileri sağlayınız.

Adı-Soyadı Görevi/Unvanı Telefon E-posta

1

2

3

4

5

Formu Odamızın aşağıda verilen e-posta adresi veya faks numarasına iletebilirsiniz.

İletişim Kişisi________ : Merve Gözde BACI_____________

Telefon_________  : +90 312 201 83 62_____________

E-posta Adresi______ : m ervegozde.baci@ atonet.org.tr

Faks : +90 312 201 83 67

at o
Ankara Ticaret Odası

mailto:mervegozde.baci@atonet.org.tr


Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi 
İş Görüşmesi Talep Formu

-ÜRETİCİLER ve ÇATI KURULUŞLAR İÇİN-

Lütfen her firm a veva perçek kişi için ayrı fo rm  doldurunuz.

BAŞVURAN

Q Çiftçi 

Zanaatkar

O Üretici Firma (Gıdo ve gıda dışı ürünler)

CJ Üretici Birliği 

CJ Kooperatif

Diğer (Lütfen belirtiniz.).............................................................

İŞ GÖRÜŞM ESİ İÇİN TERCİH EDİLEN 
GÜN ve SAAT

□  19 Eylül 2019, Perşembe Saat:

□  20 Eylül 2019, Cuma Saat:

□  21 Eylül 2019, Cumartesi Saat:

FİRMA UNVANI /GERÇEK KİŞİ ADI- 
SOYADI

ÜRETİLEN ÜRÜN/ÜRÜN GRUPLARI

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

KATILIMCI BİLGİLERİ
Birden fazla görüşmeci olması halinde, lütfen her bir katılımcıya ilişkin aşağıdaki bilgileri sağlayınız.

Adı-Soyadı Görevi/Unvam Telefon E-posta

Formu Odamızın aşağıda verilen e-posta adresi veya faks numarasına iletebilirsiniz.

/ato/
Ankara Ticaret Odası

İletişim Kişisi : Merve Gözde BACI

Telefon : 0312 201 83 62

E-posta Adresi : m ervegozde.baci(a)atonet.org.tr

Faks : 0312 201 83 67


