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TÜM ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 
 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in bünyesinde 2018 yılında bir ilk olarak kurulan ve 

54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, 

destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarını artırıyor. Bu 

kapsamda Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı 

telafi etmek ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak 

için T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 21 Eylül - 2 Ekim 

2020 tarihleri arasında Kadın İhracatçılarımıza Yönelik Şili, Peru, Kolombiya, Meksika 

ülkelerini kapsayacak şekilde bir Multi Sektörel Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek 

olup, Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika’dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet 

edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

 

Bahse konu sanal genel ticaret heyetimiz tüm sektörlerin katılımına açık olup 

heyetimize başvuru ve ödemeler için son tarih 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17:00’dir. 

Bu tarihe kadar https://bit.ly/2Y6rety internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz 

olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, 

reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 250,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye 

İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 

5001 5804 8000 9986 04 numaralı Dolar hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka 

dekontlarının ozkanaltuntas@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.  

 

Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;  

 

 Heyete şirket ortağı kadın olan veya yönetim kurulunda kadın üyesi bulunan firmalar 

katılabilecektir. 

 Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak 

alınacaktır. 

 Heyete katılımı için başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz 

etmektedir. 

 Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. 

Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade 

edilememektedir. 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: d2f3dcee-a433-499c-926b-e3023b76a244-228135063. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.
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 Türk katılımcı listesi ve sektörler kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması 

gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir. 

 B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla 

bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir. 

 

Bilgileri ile Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti etkinliğimizin 

üyelerinize duyurulması hususunda gereği rica olunur.    

 

 

 

Senem SANAL SEZERER 

                                  Genel Sekreter V. 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik Taslak Programı: 

21 Eylül 2020 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/) 

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında 

paylaşılacaktır. 

21 Eylül-2 Ekim 2020 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/) 

 

Ayrıntılı Bilgi:   

Özkan ALTUNTAŞ:   ozkanaltuntas@tim.org.tr   0212 454 06 18 

Mehmet CESUROĞLU:  mehmetcesuroglu@tim.org.tr  0212 454 04 86 
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