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İlgi: a) 28.10.2016 tarih ve 1140-7667 sayılı yazımız,
b) 17.11.2016 tarih ve 1215-8228 sayılı yazımız,
İlgi’de kayıtlı yazılarımızda TİM’in organizasyonunda Benin’in Kotonu şehrine 4-7
Aralık 2016’da bir işadamları/işkadınları heyeti düzenleneceği, ancak Benin
Cumhurbaşkanı’nın aynı günlerde ülkemizi ziyareti sebebiyle heyetin ertelendiği bildirilmişti.
Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 15.12.2016 tarih ve 12823633 sayılı yazıda; Ertelenen Benin/Kotonu heyetinin yeni tarihi 15-17 Şubat 2017 olarak
belirlenmiş olup azami 25 iş adamımız/iş kadınımızın katılımı öngörülmekte olduğu, anılan
heyete, pirinç, tahıl ürünleri, makarna, buğday unu, tavuk eti, çimento, kâğıt ürünleri,
elektrikli aletler, transformatörler, kablolar, rafine petrol ürünleri, çimento, demir-çelik
ürünleri, otomobil ve yan sanayii, maden işleme makineleri, sportif hazır giyim ürünleri,
sentetik iplikler, dokuma kumaş, eczacılık malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve
ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve
ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görülmekte olduğu, diğer sektörlerden de
başvurular kabul edileceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu heyete katılmak
isteyen firmalarımızın 20 Ocak 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar
http://bit.ly/2hwcOis internet bağlantısı üzerinden başvuru formlarını doldurmuş ve katılım
ücretlerini yatırmış olmaları, katılım ücreti, 1.200.- USD olup, organizasyon kapsamındaki
uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer, tercümanlık ve vize işlemleri ile ilgili giderleri
karşılamakta olduğu, bahse konu tutarın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank
Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD
hesabına (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödenerek ilgili dekontun
bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine (Tel: 0212 454 00 96) iletilmesi gerektiği
bildirilmektedir. Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması
için eksiksiz doldurulan başvuru formu ile katılım ücretinin son başvuru gününden önce
gönderilmesi büyük önem arz etmekte olduğu ifade edilmektedir.
Bilgilerine rica olunur.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

Ek: taslak Program ( 1 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/benin_taslk_program.pdf.pdf
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