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Libya Fuarlar İdaresinin bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 

Müdürlüğünden alınan 30/07/2021 tarih 65925078 sayılı yazıda;  

 

04-08 Eylül 2021 tarihlerinde Başkent Trablus Fuar alanında 48. Uluslararası 

Trablus Fuarı’nın düzenleneceği, fuar organizatörünce Trablus Ticaret Müşavirliğimize 

gerçekleştirilen ziyarette söz konusu fuarın uzun yıllardan beri Libya için bir sembol olma 

özelliği taşıdığı, bu bağlamda fuarın her yıl düzenli olarak Libya Ekonomi ve Ticaret 

Bakanlığı himayesinde organize edilerek açılışına üst düzey devlet yetkililerinin katılım 

sağladığı ve 48. Uluslararası Trablus Fuarında Türk firmalarının geniş katılımla temsil 

edilmesinin Libya'nın uzun süreden beri içinde bulunduğu istikrasızlığın giderilmesine katkı 

sağlayarak ticari faaliyetlerin ötesinde ülkenin kalkınması çabalarına manevi destek ve 

motivasyon kaynağı oluşturacağı belirtilmekte olup, fuara ilişkin detaylı bilgiler ilişik 

bulunmaktadır.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

   

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

Ek: Fuar Bilgileri (6 sayfa) 
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