
Sayın Yetkili, 

14-17 Kasım 2016 tarihleri arasında Erbil’de düzenl    
Gıda Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu, 5.   hracatçı Birlikleri 
 

Irak Agrofood 2016 Fuarı’na Milli katılım organizasyonumuz altında katılacak firmalar 
için katılım bedeli ’dir. Katılım bedeline; yer kirası, özel stand kons 
            lantısı, ikram (çay-kahve-
 stanbul-Fuar alanı tek yön standa teslim 
karayolu nakliyesi de almak isteyenler için katılım 

Ekonomi Bakanlı ı’nın milli katılımı onaylaması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dı ı Fuar 
Katılımlarının Desteklenmesine ili   'i uyarınca katılımcıların 2 firma temsilcisinin 
ekonomi sınıfı gidi   ım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak he
tutarını a mamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin 
15.000 ABD $’a kadar destek kapsamındadır

lgili fuara katılmak isteyen firmaların, alt kısımd    
doldurarak, katılım payı toplam bedelinin %50’sinin belirtilen banka hesabına yatırıldı ına dair 
 






Ek 1: Katılım artları 
 

Alıcı Adı : Akdeniz hracatçı Birlikleri  
 ube Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin  




Katılım artları 

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

 Ekonomi Bakanlı ı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların standlarında görevlendirece 
fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidi   ım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesa
destek tutarını a mamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si  15.000 
ABD $’a kadar destek kapsamındadır. 

 Firmaların stand yerle   imizce yapılacaktır. Birli        


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

  imiz, fuar organizasyonlarını, ba vuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına gö  
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 ibraz 
          
ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır. 

 2009/5 sayılı Tebli   kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu 
   , ihracatçı birli       ik üretici/imalatçı 
organizasyonları yararlandırılır.” hükmüne istinaden ihracatçı birli  
Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamı  ahıs firmaları destekten yararlanamamaktadır. 

   irketler, yurt dı ı fuar organizasyonlarına i 
ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarında; yerli ve yabancı   
 azaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu  azalar için üretim yaptıklarını 
tevsik etmek kaydıyla (sözle me,fatura vb talep edilir), kendi ticaret unvanları veya tescilli markaları (marka 
tescil belgesi sunulmalıdır) ile beraber stand alanlarında kullanabilirler. Ancak, bu tür sergileme tarzı 
katılımcının geri planda kalarak di er markaların ön plana çıkması anlamı ta ımadan sadece üretim kapasitesi 
ve kalitesi açısından destekleyici unsur olarak kullanılabilir.  i alabilmeniz için Stant alanında 
 ınız markaların “firmanız adına marka tescil belgesi” nin olması zorunludur
9) Fuar katılım bedeli ödemelerinin Akdeniz hracatçı Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
 hesabına katılımcı firmanın banka 
hesabından bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden yapılan ödemeler, ahıslara ait banka hesaplarından 
yapılan ödemeler destekten yararlandırılmamaktadır. Katılımcı online ba   
sonra fuara katılmaktan vazgeçmesi durumunda avans 
 vuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması   artların firmalar 
tarafından pe  


