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ANKARA SANAY İ ODASI 
 

 
Ruanda ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirmek, Ruanda’da olabilecek iş imkânlarını yerinde 

görmek, Ruanda’lı işadamları ile birlikte ticari fırsatları değerlendirmek ve bu çerçevede, Türkiye’deki  
imalatçı-ihracatçıların ilgisini bu ülkeye yönlendirmek amacıyla; 17-19 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN başkanlığında; Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri Başkanlarının da bulunacağı Ruanda/Kigali’y e düzenlenecek bir iş gezisi yapılması 
planlanmaktadır. 
 

Bu çerçevede; kişi başı katılım bedeli 2.180 USD olan “Ruanda Ticaret Heyeti”ne ili şkin taslak 
program ekte yer almakta olup, anılan heyete katılmak isteyen firmaların Genel Sekreterliğimiz hesap 
numarasına (OAİB Akbank Gaziosmanpaşa Şubesi, Şube Kodu 663, Hesap Numarası 104832, IBAN 
TR10 0004 6006 6300 1000 104832) “Ruanda Ticaret Heyeti-… adlı firmanın katılım bedelidir” 
açıklamasıyla birlikte katılım bedelini yatırarak, en geç 25 Eylül 2017 Pazartesi günü mesai bitimine 
kadar Genel Sekreterliğimize (ozturkz@oaib.org.tr) başvurması gerekmektedir.    
   

Bu itibarla; özellikle Ruanda’da yatırım yapmayı isteyen Odanız üyesi sanayicilerimize anılan 
heyet duyurusunun yapılması ve varsa katılmak isteyen firmaların Genel Sekreterliğimize yönlendirilmesi 
hususunda yardımlarınıza ihtiyaç duyulmaktadır.   
 

Bilgilerinize arz ederim.   
                                 
 
 

Özkan AYDIN                
Genel Sekreter               

 
 
 
 
 
 
Ek: Ruanda Heyeti Programı   
 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:647230062201792212168. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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