
  

 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

 
 

Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.TEŞVİK.2021/194-460 Giresun, 4/02/2021   

     

Konu : Filipinler’e Kanatlı Eti İhracatı  

 

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   

 

  

E-POSTA 

 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2021 / 080 

 

Sayın üyemiz,  

 

Filipinler’e gerçekleştirilecek kanatlı eti ihracatına ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı 

İhracat Genel Müdürlüğünün 03/02/2021 tarih 61201028 sayılı yazısı ekinde alınan Manila 

Ticaret Müşavirliği yazısı ve ekleri ilişik bulunmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Ticaret Müşavirliği Yazısı ve Ekleri (12 Sayfa) 
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