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Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 30/07/2021 tarih 419-2128 sayılı yazıda;  

 

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 11-14 Ekim 2021 

tarihleri arasında Azerbaycan’a yönelik olarak fiziki ticaret heyeti düzenleneceği, Bakü şehrini 

kapsayacak söz konusu organizasyonda Azerbaycan’dan iş insanlarının davet edilerek nitelikli iş 

görüşmeleri gerçekleştirileceği ve pazar payımızın artırılması ile her iki ülkeye yönelik yeni iş ve 

yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize Çelik, Çimento, Cam, 

Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Hububat, 

Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayi, Kuru Meyve ve Mamulleri, 

Makine ve Aksamları, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri, Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamuller, Yaş Meyve ve Sebze ile Zeytin ve Zeytinyağı sektörlerinde uluslararası standartlara 

uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, katılımın kontenjanla sınırlı olduğu heyete başvuru için son 

tarihin 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimi olarak belirlendiği, bu tarihe kadar, 

https://delegations.tim.org.tr/event/azerbaijan-2021/company/register adresinde yer alan başvuru 

formunun eksiksiz olarak doldurulmasının gerektiği, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından 

heyete katılımı uygun görülen firmalardan ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve 

transfer giderlerinden oluşan 8.600.-TL tutarındaki katılım bedelinin tahsil edileceği, katılımı 

uygun görülen firmalara e-posta aracılığıyla konuya ilişkin bilgilendirmenin yapılacağı, söz 

konusu firmalar için heyete katılımın ödeme dekontlarının TİM’e ulaşmasıyla kesinleşeceği ve 

heyet hazırlık çalışmaları kapsamında B2B eşleştirme hizmeti alınan firmaya ödeme yapılması, 

uçak biletlerinin kesilmesi ve otel rezervasyonlarının yapılmasının ardından katılımcının 

katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamayacağı belirtilmekte olup, söz konusu 

heyete ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ile taslak heyet programı ekte yer almaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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