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Tarih :
Sayı : 34221550-720-

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Konu : 14. Asya Finans Forumu

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 12.01.2021 tarih ve E-76724520-724.01.01-00060534648 
sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında, Hong Kong Ticaret Ataşeliği'nden alınan yazıya atfen, Hong 
Kong'un uluslararası bir finans merkezi olduğundan bahisle, Bölge'de tertip edilen önemli organizasyonlardan 
biri olan 14. Asya Finans Forumu'nun, 18-19 Ocak 2021 tarihlerinde sanal platform üzerinden düzenleneceği 
bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 2021 yılı Asya Finans Forumu program içeriğinin incelenmesinden, etkinlik kapsamında 
finansal teknolojiler, siber güvenlik, dijital varlıklar, yeşil finansman gibi güncel başlıkların ele alınacağı 
forumlara katılım mümkün olduğu, buna ilaveten, yatırım projeleri ile finans kuruluşları arasında ticari 
eşleştirme programlarının organize edileceği belirtilerek Ticari Eşleştirme Programlarında hedeflenen 
sektörlerin sırası ile temiz enerji üretimi, dijital teknolojiler, eğitim, çevre ve enerji, finansal teknolojiler, gıda 
ve tarım, sağlık teknolojileri, altyapı ve gayrimenkul hizmetleri olduğu ifade edilmekte, 
https://www.affdealflow.hk/marketplace?types=Marketplace%3A%3AHktdc2 bağlantısında, programa 
katılım sağlayan yatırım projeleri / ülke bilgilerine yer verildiği ifade edilmektedir.

Ülkemizden her iki kategoride de katılımcının bulunmadığı bahse konu programa, özellikle proje finansmanı 
ihtiyacı bulunan yatırımcılarımızın kayıt yaptırmalarında ve projeleri ile ilgili detayları etkinliğin resmi web 
portalı üzerinde yayımlamalarında yarar görüldüğü belirtilmektedir. Asya Finans Forumu'na ait bilgilere, 
www.asianfinancialforum.com bağlantısı üzerinden erişilmesi mümkün olup, ana organizatör HKTDC 
tarafından katılım ücreti 1.400 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Programa dair daha detayda bilgi talep 
edilmesi halinde ana organizatör HKTDC'nin yetkilendirdiği irtibat kişisi ile ülkemizden katılımcıların temas 
etmesi mümkün olup, ilgili e-posta adresi christopher.sk.lai@hktdc.org olarak bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
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