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Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.TEŞVİK.2021/1410-2897 Giresun, 12/08/2021   

     

Konu : İran Sanal Konferans 

 

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için: Sertaç Ş. TORAMANOĞLU – Şube Müdürü 

Atatürk Bulvarı No:19/E PK.51 28200 GİRESUN 

Telefon: 0.454.2162426 (PBX) 
Faks: 0.454.2164842-2168890 

e-posta: kib@kib.org.tr      Web : www.kib.org.tr   
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KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2021 /398 

 

Sayın üyemiz, 

              

          Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye ihracatçılar 

Meclisinden (TİM)  alınan 11/08/2021 tarih  442-2217 yazıda;  

   

 İran’da turizm, sanayi, tarım, bankacılık, start-uplar, enerji ve benzeri alanlarda 

yatırım fırsatlarının sunulması amacıyla 16-17 Kasım 2021 tarihlerinde sanal ortamda bir 

konferans düzenleneceği ve tanıtım broşürü ilişik bulunan söz konusu konferansa katılım 

sağlamak isteyenlerin www.investmentexpo.ir  internet adresinden ayrıntılı bilgiye 

ulaşmalarının mümkün olduğu bildirilmektedir.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

Ek:Sanal Konferans Tanıtım Broşürü  
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Sayı: 53654767-TİM.00.GSK.PAZGİR.2021/442-2217 İstanbul, 11/08/2021   

Konu: İRAN SANAL KONFERANS 

 

 
 Ayrıntılı bilgi için: Sertaç KASIM - Pazara Giriş Personeli   

 

 

 

 

TÜM İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

Genel Sekreterlikleri 

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya 

atıfla, İran’da turizm, sanayi, tarım, bankacılık, start-uplar, enerji ve benzeri alanlarda yatırım 

fırsatları sunulması amacıyla bir konferans hazırlığı içinde olunduğu, konferansın 16-17 

Kasım 2021 tarihlerinde sanal ortamda düzenleneceği, tanıtım broşürü ekte yer alan söz 

konusu konferansa katılım sağlamak isteyenlerin www.investmentexpo.ir internet adresinden 

ayrıntılı bilgiye ulaşmalarının mümkün olduğu bildirilmektedir. 

 

Anılan konferansın ilgili sektör kuruluşlarına duyurulmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

Bilgileri ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

        Senem SANAL SEZERER 

              Genel Sekreter Yrd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Sanal Konferans Tanıtım Broşürü 
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