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'I ()Bl3 r\zcrbaycan Ziyarcti ve İş Forumu,
l .]- 1.1 Ll<inı 20l9

ı ı ) ] i l( onıışaır Ulkeler Işbirliği Konseyi (Türk Keneşi) biiıı,, cs ıııtle . 
-f 

iirk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO)
i..]i]ı .,]]ı|şltıı. '|-lSO'nun üyeleri arasında Azerbaycan İşr. eııl.,, T( oırfederasyonı,ı, Kazakistan Ulusal
ı i:ıı.ııııciler Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Ocla:ı ı c ltiı,Iığimiz yer almakta olup, Sn. M. Rifat
]liS.\ Ir.('IKI-]OĞLU TTSo'nun ilk Başkanı olarak seçilmiştiı,.

'l'i;ı,|, l)i]i Koı-ıı.ışan Ülkeler İşbirligi Konseyi, TTSO, Azı-d,ı .. ı ı lsi e renler Konfederasyonu (ASK) ve
I,]i; ı,ııı: iziı,ı kıtı lımları ilc l4 Ekim 20l9 tarihinde, Azerbal ci, |]';1ı i.ı ; l: cnti Bakü'de, Türk Keneşi 7. Liderler
Zıı,,. .,:ı I(apsaıırıııda, Türk Dili Konuşan Devletler İş Forunırı .'iızçıılıııçcektiı.

I ,,ı,, ı , ()zbckistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan. 'l ilıl.ıııcııisüirn ve Türk Dili Konuşan Ülkeler
İıi.;ıl:.. Konscvi gözlemci üycsi Macaristan'dan iş insanlarını]] jiıı1]l11ü]ı da bcklcnnrektedir.

]] .,ıct]c. t3irliğiınizcc, söz konusu Foruma katılmaküzcı,,. i' 1.1 Lkim 20l9 tarihlerindc, Azerbaycan-
}']ııl.iırı viiııelik bir Özel Sektör Heyeti Ziyaret Programı cli]zcıı],,ıııııcsi öngöriilmektedir. Ziyarete ilişkin
tısliı]i iıı,ograıı-1 ve kahlım formu azerbaycan.tobb.org.tr adı-esiııde veı,iı]ıııaktadır. Ziyarete katılmak isteyen
l:ı,"","ııısi]cileıinin konaklama, uçak, transferler, yemek rl ()ı,].ı|]i./ısyon gidcrlerini karşılamak üzere,

z.. .: i;r-,r,lendirilen GoLDENBAY TURiZM YA l].:I).l \ltI A.Ş.'nin Türkiye iş Bankası Şişli
]]. .ııbc:i.'l'ttl00006400000ll3980031176 IBANnuııı.ııılı liiık Lirası hcsabına 6.000,- Tiirk Lirası
iı;ı ,,, ,ıııı lıctle]i iıdeııreleri gerekmektedir.

l(ııı]iııı l,ıcdeliırin kesinleşmesini takiben, bakiye futar ziyaı.ı iiııccıintle katılııııcılardan talep edilecektir.
Öticıııe vapı|ırken açıklama kısmına "l3-14 Ekim Azerbaycaıı ,/ir.,ıeıi Katılım Ücreti" açıklaması yazılması
uc: e]iııııkledir.

l'ir]]]ıı ı(,ı]ısilcilerinin azeı,baycan.tobb,oıg.tr adresinde yer alııı lııı5,,,ıırtı lbımunu doldurduktan sonra yiiksek
i:iizı,ııiiı liiklii "jp-ıcg" formatında bir fotoğraf ve pasaportun rcn].lı l.ı.ıııı ilc ödcmc yaphklarına dair dckontu
i|7.,ü ,.ı,. fiıt,ı'.i ıobb.org.tr adresine en geç ll Ekim 20l9 ('ııııı,ı giiırii saat l2.00'ye kadar iletmeleri
ıı. " ,, ııı ,kıctlir.

V\ ii] b,.-ı9J2uöu

;ı tıı,ı:aııizasyorı giderleri, katıIınıcı sayısına göre lcsı,iı !,,li]ıı]cktedir. Bu itıbarla, katılım teyidini

.,.5{}7(l sı \,lll Elclitronik ırrzı lianununa görc Güvcn li , , , ıiiı İıırzıı ilc iııızıl:rnmıştır.
E Evrak| ooğrulamak için : httpi//bel8edo8rula,tobb.org,lü ,l ı l ıt iV=BELMzVLF

Dumlup|nar Bulvall No:252 (Eskişehir Yolu 9, Kr]] ' . ' i, .nF]A

Tel:+90(312)2182000(PBx).taks:+90(312j]:, ;t], ]: J2...

E-Posta: info@tobb.org.tr . web: www.tobb.or8.tr . KiD; 1i ,, ] l ,l!02.kep,tr
Aynntlh bilgi için: Kaan GAFFARoĞIUTel: 0-r . ]1, ".](]

E-Porta: kaan.Paffaroqlu@tobb.orr
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l,i .i', ııı ıı,ıns ödemesini yapmış olan fırmalarımızın ziyarcıı iııtılııııktan vazgeçııeleri halinde, yapılan
. 1) iiııiçsjııin yapılabilınesi için, en geç ll Ekin,ı ](li{) ııııilıiııc kadar t}irliğimize yazılı olarak
i, ıle i,ı ıılı ıırırıaları gerekmektedir.

iii ıı, çi ıııizi vc konunun ivedilikle üyelcrinize duyurulmasın ı ı,ıııı cılçıiııı.
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Ev.ah ooğrulamak içın : http://belgedo8rula.tobb.org ıü i ]| .l., ,'V=t]ELMzVtF
Dumluplnar Bulvarl No:252 (Eskişehir Yolu 9. Klİ] l ] _ ,' ıl' ı'ıliA

Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBx) o Faks: +90 (312) ]' ]i ] l ] l)2...

E-Postai info@tobb.org.tr . web: www.tobb,org.tı . lli i,: f ] ir t]l],,a2 kep.tr
AYnnt|ll bilgi içİn: Kaan GAFFARoĞ LU Tel: ür] ,2]l-.]].]()

E-PostaI kaan.gaffaro81u@tobb Jl,
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34221550-720- 10066
TOBB Azerbayc an Ziyareti, İlave Bilgi

iıgi : 08.10.20l9 tarih ve 9968 sayılı yazlmız.

ilgi yazımız ile, Bakü'de düzenlenecek Türk Diti Konuşan.Devletler İş Forumu'na katılmak üzere, l3- 14 Ekim
201ğ tarihlerinde Birliğimizce, Azcrbaycan'a yönelik bir Özel Sektör Heyeti Ziyarct Progıamı düzenleneceği

bildirilmiştir.

Söz konusu Foruma, Birliğimizce sağlanan uçuş ve konaklama hizmetlerini kullanmadan, kendi imkanlan ile

Azerbaycan'dan katılım sağlamak isteyenler için 500,- TL "yerinden ka0lım ücreti" belirlenmiştir. Söz konusu

500,_ Tl,lik meblağın GOLDENBAY T[JRİZM YATIRIMLARI A.Ş.'nin Türkiye iş Bankası Şişli Ticari

Şubesi, TRl0 0006 4000 0O1 l 3980 03l l 76 IBAN numarall Tiirk Lirası hesablna ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ivedilikle üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

e-a,rırQ
Mustafa SARAÇÖZ
Genel sckreter
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Bu bc|gc,5070 sal,ılı Elcktronik İmza Kanununa göre Güven li Elcktronik İmza ilc imzalanmıştır.

E EvrakI Doğrulamak için : http|//belgedogrula,tobb.org.tr/do8rL]la,aspx?V=BELczYER
oumluplnar Bulvarl No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

Tel: +9o (312) 218 20 00 (PBx) . Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92...

E-Posta: info@tobb.or8.tr . web: www.tobb-or8.tr . KEP: tobb@h502-kep.tr

Aynntlll bilgi için: Kaan GAFFAROĞLU Tel: 031zz18222o
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