ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:

70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2021/2344-9807
Etiyopya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti

Ankara, 20/10/2021

SİRKÜLER (G-2021)
Sayın Üyemiz,
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda, Akdeniz
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinden faaliyet gösteren Akdeniz Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından 7 – 11 Aralık 2021 tarihleri arasında Etiyopya
Gıda Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenmesinin planlandığı bildirilmekte olup, ilgili heyetin taslak
programı ekte yer almaktadır.
Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile gıda ithalatçısı,
toptancısı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri
düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.
Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği
kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli 2.650 - ABD Doları (firma başına
tek temsilci baz alınarak hesaplanmıştır) olarak belirlenmiştir. Devlet desteği başvuruları, heyet
organizasyonu tamamlandıktan sonra Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olup, destek
tutarları ilgili Bakanlıktan alındıktan sonra katılımcı firmalarımızın belirteceği hesaba yatırılacaktır.
Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri
desteğe tabi değildir) ve Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgeleri Akdeniz İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliğine iletmeleri yeterli olacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak
en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna firmaları adına
katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı firma ortağı veya şirketin
SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı firma ile organik bağı olan başka bir firmadan SGK'lı
çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.
Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup,
katılmak isteyen şirketlerin en geç 26 Ekim 2021 Salı günü saat 17.00’ye kadar başvuru yapmaları
gerekmektedir. Başvuru yapmak için https://forms.gle/ZbKkFb3MzWbYwYuLA internet adresinden
ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması
gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara
iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacaktır. Katılımcı başvuru yaptıktan sonra herhangi bir
sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyeceği
belirtilmiştir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Ek:
1) Heyet Taslak Programı (1 sayfa)
2) Katılım Şartları (2 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için: Kubilay Yapıcıoğlu - İdari Memur
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (20.10.2021 15:13:49) tarafından
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
ID:106586804720211020133811
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80 adresinden doğrulayabilirsiniz.
e-posta : info@oaib.org.tr / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:106586804720211020133811. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
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7 – 11 ARALIK 2021
ETİYOPYA HEYETİ TASLAK PROGRAM
7 ARALIK 2021 SALI
19.25 – 00.45
01.15 –

İç hat uçuşları
İstanbul – Etiyopya uçuşu (TK676)
Etiyopya’ya varış, otele yerleşme

8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA
10.00 –
11.00 – 17.00

Ticaret Müşaviri bilgilendirme toplantısı
B2B İkili iş görüşmeleri organizasyonu

9 ARALIK 2021 PERŞEMBE
11.00 – 13.00
14.00 – 18.00

İthalatçı firma ziyaretleri
Toptancı ve market ziyareti

10 ARALIK 2021 CUMA
10.30 – 14.30
15.00 – 17.00
17.30 -

Hal ve pazar ziyareti
Resmi kurum ve kuruluş ziyaretleri
Serbest zaman

11 ARALIK 2021 CUMARTESİ
01.45 – 07.30

Etiyopya – İstanbul uçuşu (TK677)
İç hat uçuşları

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:106586804720211020133811.
ID:4986139820211015145546. BuBu
kodkod
ile ile
http://evrak.akib.org.tr/
http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden
adresinden
doğrulayabilirsiniz.
doğrulayabilirsiniz.
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GENEL SEKRETERLİĞİ
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17812098-TİM.AKİB.GSK.TAR.2021/536-5433
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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:106586804720211020133811.
ID:4986139820211015145546. BuBu
kodkod
ile ile
http://evrak.akib.org.tr/
http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden
adresinden
doğrulayabilirsiniz.
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

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
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ile ile
http://evrak.akib.org.tr/
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adresinden
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