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Konu : Pekin Ticaret Müşavirliği - Online Platformlardan Alıcı Firma Araştırması 

Uygulama Kılavuzu  

 

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      Kep: kib@hs01.kep.tr  

Web : www.kib.org.tr    
 

 

 E-POSTA 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2023 / 033 

 

Sayın üyemiz, 

   

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

18/01/2023 tarih 53-147 sayılı yazıda;  

 

Ülkemiz üretici ve ihracatçılarının genel olarak sanal platformlarda doğrudan 

ulaşabilecekleri müşteriler dışında, dolaylı yoldan ulaşabilecekleri müşteri portföyüne ilişkin 

araştırma yapma yöntemleri ile ilgili olarak Pekin Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanmış 

olan “B2B ve B2C Sitelerinden Alıcı Firma Araştırması Yapmak - Üreticiler ve 

İhracatçılar için Uygulama Kılavuzu” ilişik bulunmaktadır.  

 

Bilgilerine sunarız. 

 

                                                                                                          

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 
 

 

Ek: Üreticiler ve İhracatçılar için Uygulama Kılavuzu (20 sayfa) 
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Sertaç Ş. TORAMANOĞLU
tarafından 5070 sayılı kanun
gereğince güvenli elektronik
imza ile imzalanmıştır.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9090908612023117143950. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2B1AE462026C442B1AE4. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


