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E-POSTA 

 

    KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2023 /116         

   

Sayın üyemiz, 

   

Meksika Bitki Sağlığı Genel Müdürlüğü kanalıyla, Tarım ve Orman Bakanlığının bir 

yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 27/02/2023 tarih 83124354 

sayılı yazısı ekinde alınan; Türkiye’den Meksika’ya “Taze Limon” ve “Domates” ihracatında 

uygulanması gereken bitki sağlık önlemlerine ilişkin duyuru ilişik bulunmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

                                                                                                      e-imzalıdır 

Şahin KURUL 

   Genel Sekreter a.  

        Şube Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: Duyurular ( 10 sayfa) 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:0C300D2E75C34A0C300D. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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