Sayın Yetkili;

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi çerçevesinde tarafınıza yönlendirilmiştir.
Bilgilerinizi arz ederiz.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi Edinme Birimi
From: Murvet KORKMAZ
Sent: Monday, October 05, 2015 2:16 PM
To: Necla YAMAN
Subject: FW: Business cooperation

Ekonomi Bakanlığına gönderilmek üzere iade!
From: Necla YAMAN
Sent: Thursday, September 17, 2015 11:27 AM
To: Murvet KORKMAZ
Subject: FW: Business cooperation

From: Konrad Wasilewski [mailto:konrad.wasilewski@eiagency.eu]
Sent: Wednesday, September 16, 2015 9:08 PM
To: Necla YAMAN
Cc: Tomasz Ilczuk
Subject: Re: Business cooperation

Sayın Baylar,
Avrupa Yatırım Ajansı olarak, Türk şirketleri ile işbirliği ilgilendi. Şu anda doğal ham içi
kabuk kabak çekirdeği tedarikçiler arıyor.
Firmamız EI Ajansı miktarda aylık (sonuçta) 20 konteyner kabak çekirdeği satın arabuluculuk
sipariş aldı.
Böyle bir işlemde ilgi olacağını Toplum önerilen şirketler ile irtibata geçiniz.
Biz herhangi bir yardım için minnettar olacaktır.
Saygılarımızla,
Konrad Wasilewski
2015-09-16 13:28 GMT+02:00 Necla YAMAN <Necla.YAMAN@tarim.gov.tr>:
Sayın İlgili,

Yabancı uyruklu özel ve tüzel kişilerin başvurularını ilgili kanunlar gereği Türkçe
yapmaları gerekmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi Edinme Birimi

From: Konrad Wasilewski [mailto:konrad.wasilewski@eiagency.eu]
Sent: Tuesday, September 15, 2015 2:59 PM
To: Tarimbilgi
Subject: Fwd: Business cooperation

Dear Sirs,

As a European Investment Agency, we are interested in cooperation with Turkish companies.
At the moment we are looking for suppliers of natural Raw in- shell pumpkin seeds.

Our Company EI Agency received the order to mediation in buying pumpkin seeds in a quantity (ultimately) 20
containers per month.

Please contact Governmental recommended companies that would be interested in such a
transaction.

We would be grateful for any help.

With best regards,
Konrad Wasilewski
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-Pozdrawiam,
Konrad Wasilewski

