
 
  


Sayı:    
 su/ Türkiye Milli Katılımı Hk.

 hracatçı Birlikleri Genel Sekreterli  Ayrıntılı bilgi için: Sultan Bayrak                

  

  

Katılım artları 

 Katılımcı firmaların destekten yararlanabilmesi için 2009/5 sayılı Tebli     
Esasları’nda belirtilen artlara uymak ve istenen belgeleri sunmak zorundadır. Katılımcı firmaların 
2009/5 sayılı Tebli  maddelerini bilmeleri kendi sorumluluklarındadır.   
 web sayfasından ula 

 Ekonomi Bakanlı ı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların standlarında 
 i en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidi    ım masrafları ve katılım 
 i kapsamında katılımcıya ödenmektedir. 

 Milli Katılım için olu  
  

  vuran firmanın eksik veya döviz cinsinden avans ödemesi yapması durumunda, Birli 
herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip s      
 vuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade 


 Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına 
bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul 


           imize ayrılan alanlar 
açıklandı ında, ba vuruda bulunan firmaların ba vuru sırası göz önünde bulundurularak, 
 imizce yapılacaktır 

  imiz, fuar organizasyonlarını, ba vuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına gö
etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda ba vuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir. 

 Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde 
 ine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözle mesi yapılan firmaya ait kapasite raporu 
    
ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır. 

 2009/5 sayılı Tebli   kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret 
    , ihracatçı birli       
üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.” hükmüne istinaden ihracatçı birli 
      nde kurulmamı  

yararlanamamaktadır. 
  Fuar katılım bedeli ödemelerinin Akdeniz hracatçı Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası 

  IBAN no’lu Euro hesabına yapılması 
ve banka dekontunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.- Katılım tutarının firmanıza ait banka 
hesabından EFT veya havale ile yapılması - Banka Dekontunda firmanızın ünvanı ve firmanızın 
IBAN numarası yer alması - Banka Dekontunun Banka tarafından ıslak ka e ve imzalı olması 
 Katılımcı online ba vuru formunu doldurduktan sonra fuara katılmaktan 
vazgeçmesi durumunda toplam katılım bedelini ödemekElden yapılan ödemeler, 
ahıslara ait banka hesaplarından yapılan ödemeler d erlendirmeye alınmamaktadır.  

        
tarafından doldurulması ile i  artların firmalar tarafından pe  
 


