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Sayın üyemiz,  

 

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

03/02/2021 tarih 80-341 sayılı yazıda, 

 

Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın 

geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşaviri ve Ataşelerle Türk iş dünyasını bir araya 

getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” 

toplantılarının düzenlenmekte olduğu belirtilerek, 09 Şubat 2021 Salı günü 16.30 - 18.00 

saatleri arasında, Peru’da görev yapmakta olan ve 11 Şubat 2021 Perşembe günü 16.30 - 

18.00 saatleri arasında, Ekvator’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve anılan 

ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet 

toplantılarının gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup söz konusu toplantılara ilişkin kayıt 

linkleri aşağıya çıkarılmıştır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 
 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

 

 

Peru Toplantısı Kısa Link : https://bit.ly/36yztTC   
 

Ekvator Toplantısı Kısa Link : https://bit.ly/3cuEUXu  
 

 

Ek:  Ekvator ve Peru Sohbet Toplantısı Afişleri (2 sayfa) 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:40935874720212416854. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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Sohbet toplantısı “Microsoft Teams” uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Toplantıya 

yukarıdaki linke tıklayarak kayıt olmak suretiyle katılabilirsiniz (Internet Explorer tarayıcısı 

desteklememektedir). Microsoft Teams uygulaması bilgisayarlara yüklenebileceği gibi web 

üzerinden de katılım mümkündür. Sohbet toplantısının akıllı mobil cihazlardan takip 

edilebilmesi için ise Microsoft Teams uygulamasının mobil cihazlara indirilmesi gerekmektedir. 

Ekvator Toplantısı Kısa Link : https://bit.ly/3cuEUXu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys adresinden 56fce47a-4d4e-4347-a884-7e4078c80c30 kodu ile erişebilirsiniz.
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