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Sayın üyemiz, 

   

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

19/01/2023 tarih 91-205 sayılı yazıda; 

 

Türkmenistan Sanayi ve Ticaret Odasının davet yazılarında 2023 yılında 

Türkmenistan'da inşaat, enerji, tarım ve iletişim sektörlerinde fuarlar düzenleneceğinin 

bildirildiği ifade edilmekte olup, söz konusu fuarlara ilişkin detaylı bilgiler ve davet yazıları 

ilişik bulunmaktadır.  
 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

 

 

Ek: Fuarlara İlişkin Detaylı Bilgiler ve Davet Yazıları (16 Sayfa) 
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