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Etiyopya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti

Mersin, 19/10/2021

KATILIM ŞARTLARI:
Uygulanacak Teşvikler:
Heyet organizasyonu 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş İlişkin Tebliğ'i çerçevesinde
destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı ve organizatör kuruluşun ulaşım ve konaklama ve
tanıtım ve organizasyon giderlerinin % 50'si destek kapsamındadır.

Birliğimizce belirlenmiş olan katılım bedeli; kişi başı katılım maliyetinin tamamıdır. Katılımcı
firmanın hak edişi olan devlet desteği tutarı Birliğimizce yapılacak olup ilgili Bakanlıktan alınacak
olan destek bedeli katılımcı firmanın belirttiği firma hesabına yatırılacaktır. Katılımcı şirketin devlet
desteği için gerekli evrakları sağlayamaması durumunda destek tutarı firmaya iade edilmeyecektir.
Devlet tarafından destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım
bedeline yansıtılacaktır. Bakanlık tarafından organizasyona ilişkin onay alınana kadar yapılacak
ödemeler için katılımcı firmalar destekten yararlanamayacaktır.
Katılım Bedeli ve Son Ödeme Tarihi:
Kişi başı 2.650 USD
Ödeme yapılması gereken tarih hakkında Birliğimizce tarafınıza bilahare bilgi verilecektir.
Katılım Başvuru Linki:
https://forms.gle/ZbKkFb3MzWbYwYuLA

Heyet katılımcısı firma, katılım bedelini Birliğimize ödeyecek ve devlet desteği evraklarını heyet
öncesi ve sonrası Birliğimize teslim edecektir. Destek evrakları; katılımcı şirket bilgi formu,
katılımcı şirket talep yazısı, uçak biniş kartları ve heyetin gerçekleştiği dönem SGK hizmet listesi
olup başvuru yapan şirketlere ayrıntılı bilgi verilecektir. Heyete katılım bedelinin tamamı, tek
seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları gönderen katılımcı
şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.
· Heyetimiz 26 Ekim 2021 tarihine kadar 8 katılımcı şirkete ulaşmadığı takdirde AKİB tarafından
iptal edilecektir.
Katılım Bedeline Dahil Olan Hizmetler:
- İç hat uçuşu – İstanbul – Etiyopya, Etiyopya – İstanbul – İç hat uçuşu ekonomi sınıfı uçak bileti
- Etiyopya’da 5* otelde konaklama
- Şehir içi ve varsa şehirler arası transferler
- Vize başvuru ücreti, seyahat sağlık sigortası bedeli
- İthalatçı firmalar ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu ve toplantı tutarları (salon kirası, teknik
malzeme, çay kahve servisi vb.)
- Uygun ithalatçı firmaların ikili iş görüşmelerine katılımını sağlamak için alınacak PR ve tanıtım
hizmetleri
Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
VAKIFLAR BANKASI / MERSİN ŞUBE / ŞUBE KODU:052
IBAN NO (DOLAR): TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: info@akib.org.tr Elektronik Ağ: www.akib.org.tr

Ayrıntılı bilgi için: Gökhan Altıparmak - Ur-Ge Proje Uzmanı

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:4986139820211015145546. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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Ödemeler yapılırken, heyetin adı ve katılımcı adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir
kopyasının e-posta ile aşağıda bilgileri bulunan heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur. (Ödemeyi
yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı
unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız
açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketiniz banka hesabından Birliğimizin banka
hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir. Duyuru metninde de yer
aldığı üzere heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka başvurusu
yapılan şirketin ortağı veya SGK'lı çalışanı olması zorunludur.
Başvuru ve detaylı bilgi için:
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İlgili Kişi
: Gökhan ALTIPARMAK
E-Posta
: gokhanaltiparmak@akib.org.tr
tarim@akib.org.tr
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