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DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere, özellikle son bir yıllık dönemde hammadde/ ara mamul fiyatları tüm
dünyada aşırı ölçüde artmış bulunmaktadır. Diğer taraftan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) çinko, bakır,
demir gibi hammadde ve ara mamullerin dünyadaki en büyük tüketicisidir ve ülkedeki piyasa ve ihracat
fiyatları dünya piyasası ile uyumlu bir seyretmektedir.

Pekin Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, son zamanlarda, bazı Çinli firmaların, pek çok
firmamızı, hammadde ve ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyatla temini taahhüdü
ve peşin ödeme veya büyük miktarlarda avans ödemesi yoluyla dolandırmış oldukları ifade edilmekte,
konuya ilişkin olarak firmalarımızın, gerek Müşavirliğimizce gerekse Müşavirliğimiz aracılığı ile
Bakanlığımızca birçok kez uyarılmış olmasına karşın söz konusu vakaların devam ettiğinin
gözlemlendiği belirtilmektedir.

Müşavirliğimizce, yazının devamında, son olarak Çinli bir firma tarafından yine bir firmamızın
dolandırılmış olduğundan bahisle konunu takibinin ilgili Çin kurumları nezdinde gerçekleştirilmekte
olduğu ifade edilmiştir. Yazıda ayrıca, geçtiğimiz hafta Müşavirliğimizle irtibata geçen diğer iki
firmamızın da, bir Çinli firmadan bakır almak istemeleri ve muhatap firma hakkında istihbarat talep
etmeleri sonucu firmalarımıza e- posta ve telefon yoluyla acilen ulaşıldığı ve kendilerine gerekli uyarı ve
bilgilendirmenin yapıldığı belirtilmektedir.

Konunun önemine binaen, Çin ile ticaret yapacak diğer firmalarımızın, kendilerine ulaşan emtia
satış talepleri konusunda öncelikle bu ülkedeki temsilcilerimizle irtibata geçmeleri konusunda
bilgilendirilmesinde yarar görülmektedir.

Bilginleri ve gereğini rica ederim.

Mehmet TAN
Genel Müdür
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