
l ilıil ilffi ilil ıil ılıil|ı] ffiilililılil il lffi ilil
BSN4OCT4RZ

ODALAR VE BORSALAR
BinıiĞi '

84403 t t8-720-
Automechanika Dubai 202l Fuarı

t'

iıgı : a)22.a6.7a2l hrihli ve 6050 sayılı yazınıız.
b) istanbul Ticaret odası'nın 25.08.2a21tarihli ve 80817 sayılı yazısı

İlgi 1a;'da kayıtlı yazımızla,Dubai Emirliği'nde her yıl düzenlenen Automechanika Dubai Fuan Ttirkiye milli
iştirak organizasyonunun l4_l6 Aralık2021tarihleri arasında istanbul Ticaret odasurca gerçekleştirileceği
bildirilmişti.

Bıı defa, istanbul l"icaret odasl'nın ilgi (b)'de kayıtlı ve bir ömeği ekte sunulaıı yazıslııda; anılan Fuar'da boş

yerlerin mevcut olduğu ve hala Frıara katılma inıkanınııı bulunduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve ilgili uyelerinize duyurulııasınl rica ederim.
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Evrakı Doğrulamak için : http:/lbelgedogrula.tobb.org.trldogrula.aspx?eD=BSN40CT4RZ
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yo|u 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) . Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92

E-Posta: info@tobb.org.tr ı Web: www.tobb.org.tr ı KEP: tobb@hsO1.kep.tr
Ayrıntılı bilgi için: Sıla KOZANLltel: +90 (3121 2I8222I

E-Posta: sila.kozanli@tobb.org.tr
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Say-ı ' 843?96441808I?

Konu : Auıomgchanika Dtıbai 2021 Fuarı
(dııyuruJ

TüRKıYE oDALAR yE BoııSALAR BıRLİĞı ' ,'

ÇENEL sEKREı'gnıiĞl

ltgiı15.6.2021taritıve591{9s,yıııy,J.*,z.

tsmnbul Ticıret o.dası, 1960'Iı.yıllardan itibaı'en uluslaraıası platforııdaki'organizasyonları ree } şel(törümüzün

istithdcsiııa stınat'ak ihracatınııza katkıda bulunmaktadır'',
Btı çerçeverlc, Bi'r}eşik ArapEmırlikleı'ı;ııin Dı'ıbai Eıııiriiği'ııde lıcr yll ıiiızenIeııen ve-oton]ııtiv sekıi)rtindcki cn

öneınli'fiıarlaı,tlan l-ıiri olaıak l<aiıul e.lilelı Autoınellıanika I)tıbıi Fuarı Ti}rltiye nıilti iştirak orgaliizasyonu'1'}'

I 6 Aralıt< 202 1 taı'ilıleı'i aı'asılıd ı oti"i' nıızt'a'guı'çeklcşti ı'iiecektiı''

Söz konusıı fuarın Tiiikiye MiJli lştiraki nı2 katılını lıcdeli tiinı ana hizmet]er dahil 5;3.55 Tt, oiup, }<atılım

bedelinin % 49'tl teşvik kapsamlndadıı',

Autbmechanİka Dutıai 2021 Fuarı Türkiye nıilli iştirak o.grnı'rjryonumuzun son başvuruları kıbul
cdilmekte olup; ko nunun;

'BirIilıleii ıara[ındaıı dı.lyurul ıııasına,

' llgilenenlerıtı odaimız ile temasa geçnıesiııin teınin edllııesinc,

ınüteşekki r kalı nacat<rır,

Ktlııı lıilgi rle takdirlerinize saygı ile arz. olunur'

c-ilqz,a
Ozcan T0KEi,
Genel Sekreter A.
Çeııel Sekreter Yaı:dııııctsı

irtİba* ı
Şahan oruç, özlenı Kılıç, Mustafli Ç'iığtayeu, Esra Avçıııülu, Aylin 0ılalıaş
ieı ı0217455Çı572,0212455a1 08,'02i245.5fı1 ]2,02124s5 6t70,02'L2 455610t)
CSM :0533 959 30 57
Ij-pcısta:salıan,ortıc@ito,org.tl, ozleırı.kilic@it0'0r8'tr, musta[a'caglıyaıı@ito;oı'g'tr' '

esı,a.avciöglu@ilo.org'tı"; ayliıl.odabis@ito.oıg,tı' /

2s/a8/7021.
231O8/2O7t
?5/08/7077

: Ş.oRUÇ
; M.GÜNEş
: A'oDABAŞ

f,vral(l Doğruıanıak için : 

'.,r#İ"J;ılil]liiT;,İ(İ*ri,Şn'5orgııla/8elgcDognıüama'aspxi"o=ssçNDFFAHf,##{:E
e"posto : sal)ın]ol'uc@ito.olg.tr ffiffi
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