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 E-POSTA 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2021 / 469 
 

Sayın üyemiz, 

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar 

Meclisinden alınan 06/10/2021 tarih 566-2663 sayılı yazıda; 

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 18-20 Ekim 2021 

tarihlerinde Nijerya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü, bu bağlamda, 19 

Ekim 2021 Salı günü, DEİK organizasyonuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 

başkent Abuja’da bir İş Forumu gerçekleştirilmesinin planlandığı, Afrika’nın en büyük 

ekonomisi ve aynı zamanda petrol üreticisi olan Nijerya’nın nüfusunun 2020 yılı itibarıyla 

206 milyon kişi olduğu, Nijerya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında 740 

milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiği, Türkiye’nin Nijerya’ya makine ve ekipmanları, 

demir-çelik, gıda ve mobilya ürün gruplarında ihracat gerçekleştirdiği, buna karşın, 

Nijerya’dan mineral yağlar, gıda ve ağaç ürün gruplarından ithalat yapıldığı, söz konusu 

etkinliğe ilişkin uçak bileti ve konaklama rezervasyonlarının katılımcılar tarafından münferit 

olarak organize edileceği, DEİK tarafından sağlanacak transferler için önerilen uçuş ve otel 

bilgisinin bilahare paylaşılacağı ve söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmaların              

14 Ekim 2021 Perşembe günü saat 18.00’e kadar, 
https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1322/17449 adresinde yer alan kayıt formunu 

doldurarak katılım bedeline ait ödeme dekontunu africa@deik.org.tr e-posta adresine 

iletmelerinin gerektiği ifade edilmekte olup, etkinliğe ilişkin detaylı bilgiler aşağıya 

çıkarılmıştır. 

 

Bilgilerinize sunarız.   

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

İletişim: Temmuz Yiğit Bezmez, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı  

E-posta: africa@deik.org.tr  

Tel: 0212 339 50 35  

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7344347172021106134024. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

5070 sayılı kanun gereğince Sertaç Ş.
TORAMANOĞLU (6.10.2021 14:41:34)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:7344347172021106134024
Bu Kod İle http://evrak.kib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.



  

 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

 
 

Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.TEŞVİK.2021/1753-3569 Giresun, 6/10/2021   

     

Konu : Nijerya-Türkiye İş Forumu 

 

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   

 

Katılım Koşulları:  

1. Başvuru formu doldurulurken web tarayıcısı olarak Google Chrome kullanılması önemle 

rica olunur.  

2. Uçak biletleri ve konaklama katılımcılar tarafından münferit olarak sağlanacaktır.  

3. Başvuru formunda yer alan bilgilerin eksiksiz bir biçimde doldurulması, özellikle 

firmalarımızın ilgili ülkelerde yaptığı/planladığı faaliyetler ile yaşadığı sorunları ve çözüm 

önerilerini paylaşması önem arz etmektedir. Söz konusu bilgiler Cumhurbaşkanlığı ve ilgili 

Bakanlıklar ile paylaşılacaktır. 

4. Katılımcı kataloğunda yer alacak firma profilleri İngilizce olarak yayınlanacak olup ilgili 

bilgilerin (maksimum 300 kelime) formda belirtilmesi önem arz etmektedir. 

 5. Katılım ücretleri ve detaylar aşağıda yer almaktadır. 

 a. DEİK üyesi firmalar için;  

• Paket program ücreti 680 ABD Doları’dır. Bu ücret, belirtilen uçuşlar ve otel bilgisi 

doğrultusunda Havalimanı-Otel- Havalimanı şehir içi transferi, İş Forumu’na katılım, yemek 

ve tercüman hizmetlerini içermektedir. 

 b. DEİK üyesi olmayan firmalar için;  

• Paket program ücreti 850 ABD Doları’dır. Bu ücret, belirtilen uçuşlar ve otel bilgisi 

doğrultusunda Havalimanı-Otel- Havalimanı şehir içi transferi, İş Forumu’na katılım, yemek 

ve tercüman hizmetlerini içermektedir. c. Yerinden katılım; • Yerinden katılım ücreti 400 

ABD Doları’dır. Bu ücret, sadece İş Forumu’na katılım ve tercüman hizmetlerini 

içermektedir. 

c. Yerinden katılım; 

• Yerinden katılım ücreti 400 ABD Doları’dır. Bu ücret, sadece İş Forumu’na katılım ve 

tercüman hizmetlerini içermektedir.  

 

6. Uçuş ve otel bilgisi henüz ilgili makamlarca teyit edilmediğinden bilahare bilgilendirme 

yapılacaktır.  

7. Ödeme seçenekleri, formu doldurduktan sonra ekrana gelecektir. Ödeme hesaba havale 

veya kredi kartı ile yapılabilmektedir. Havale ile yapılan ödemelerde açıklama kısmında 

katılım detayları belirtilmelidir. 

8. Başvuru ve ödemeler için son tarih 14 Ekim 2021, Perşembe’dir. Katılımcıların bu tarihten 

sonra başvurularını iptal etmeleri durumunda ödemelerinin iadesi mümkün olmayacaktır. 

Ödeme esnasında bilgiler eksiksiz girildiği takdirde, makbuzunuz tarafınıza gönderilecektir.  

9. Nijerya için sarıhumma aşısı gerekmekte olup seyahat süresince katılımcılarımızın aşı 

kartlarını yanlarında bulundurmaları zaruridir. Sarıhumma aşısı ücretsiz olarak Sağlık 

Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne (www.seyahatsagligi.gov.tr) bağlı 

seyahat sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır.  

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7344347172021106134024. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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10. Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Nijerya’ya girişte son 72 saat içinde yapılmış negatif 

PCR test sonucu ibraz edilmesi zorunludur. 

11. Nijerya’ya seyahatte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizeye tabi olmaları nedeniyle 

ziyarete katılacak iş insanlarımızın vizelerinin, geçerlilik süresi devam eden pasaportlarında 

bulunması önem arz etmektedir. (Not: Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla katılımcılarımıza 

kapıda vize sağlanması için görüşmeler yapılmaktadır. Bu konuda bir gelişme olması halinde 

tekrar bir duyuru yapılacaktır) 

12. Katılımcılarımızın vize başvurularını Vize İşlem Merkezi üzerinden gerçekleştirmeleri 

önerilmektedir. Vize takibi katılımcıya ait olup, vize alınamaması durumunda gezi ücreti iade 

edilemeyecektir. 

 

• Meltem Karaca, Vize Departman Müdürü  

GSM: 90 553 807 92 34 / E-posta: meltem@vizeislemmerkezi.com  

• Uğur Mert, Genel Müdür 

 GSM: 0544 332 21 55 / E-posta: ugurmert@vizeislemmerkezi.com  

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7344347172021106134024. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


