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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 maliyetinden katılımcı şirketin hak 
edişi olan devlet desteği tutarı düşülmüş bedel olup, katılımcı şirketler heyet organizasyonuna ön 
destekli olarak katılacaklardır. Heyet sonrası şirketlere herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır. 
Katılımcı şirketin devlet desteği için gerekli evrakları sağlayamaması durumunda desteksiz tutar 
katılımcı şirketten talep edilecektir. Devlet tarafından destek oranında ve destek şartlarında 
yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.  
 
Katılım Bedeli ve Son Ödeme Tarihi:  
 
Kişi başı 2.000 ABD Doları  
 
Son ödeme tarihi hakkında daha sonra ayrıca bilgi verilecektir.  
 
Katılım Başvuru Linki:  
https://forms.gle/ymWg3hcr1Rg68zHD9 
 
Heyet katılımcısı şirket, katılım ön destekli 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.  
 
· Katılımcıların mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda 
katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Heyetimiz 30 Eylül 2022 tarihine kadar 8 katılımcı 
şirkete ulaşmadığı takdirde AKİB tarafından iptal edilecek ve ödemeleriniz iade edilecektir.  
Katılım Bedeline Dahil Olan Hizmetler:  
 

 İç hat – İstanbul – Karakas, Karakas – İstanbul – İç hat ekonomi sınıfı uçak bileti  
 Karakas’ta 4* ya da 5* otelde konaklama 
 Şehir içi transferler  
 İthalatçı firmalar ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu ve tüm altyapısı (salon kirası, teknik 

malzeme, çay kahve servisi vb.)  
 İthalatçı firmaların ikili iş görüşmelerine katılımını arttırmak için alınacak PR ve tanıtım 

hizmetleri  
 İkili iş görüşmeleri için firma kataloğu hazırlanması 

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:  
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Ödemeler yapılırken, heyetin adı ve katılımcı adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir 
kopyasının e-posta ile 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. Katılımcı firmanın DYS sistemine üye olması gerekmektedir. DYS 
sistemine üyelik için gerekli bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 
https://www.akib.org.tr/tr/ihracat-destekleri-destek-yonetim-sistemi.html 
 
 
 
Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:  
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
İlgili Kişi: Gökhan ALTIPARMAK  
E-Posta: gokhanaltiparmak@akib.org.tr 

 
  


