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Sayın üyemiz, 

 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

26/09/2022 tarih 628-2910 sayılı yazıda;  

 

Bahreyn'de faaliyet gösteren bir dolandırıcılık oluşumunun "Najibi Investment 

Company" ismini kullanarak yabancı şirketlerle iş akitleri ve ticari anlaşmalar imzaladığı 

belirtilmekte ve Bahreyn tarafının, ülkelerindeki tüm diplomatik misyonlardan konuya ilişkin 

gerekli bilgilendirmeleri yapmalarını talep ettiği ifade edilmekte olup, adı geçen oluşumun 

akdetmiş olduğu sahte anlaşmalar ilişik bulunmaktadır.  

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

e-imzalıdır  

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a.  

Şube Müdürü  

 

 

 

Ekler: 

Ek.1 – Nota ve Tercümesi (2 sayfa) 

Ek.2 – Sahte İş Anlaşmaları (17 sayfa) 

 

 

 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3553762932022928104718. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


		2022-09-29T08:50:11+0300
	SERTAÇ ŞEVKET TORAMANOĞLU
	Pdf İmzalama


	



