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Sayı : TİM.EİB.GSK.00.4/9488 İzmir, 11/09/2014 

Konu : BioFach 2015 Fuarı Duyurusu  

 

BioFach 2015 World Organic Trade Fair 

11-14 Şubat 2015 

 Nürnberg – ALMANYA   

 

Sayın Yetkili, 

 

11 - 14 Şubat 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenecek olan 

BioFach 2015 Organik Ürünler fuarına Birliklerimizce Ekonomi Bakanlığının A-2014/8 Sayılı 

organizatör belgesi gereğince Türkiye ulusal katılım organizasyonu gerçekleştirilecektir. 

 

2015 yılında 26ncısı düzenlenecek BioFach-Nürnberg fuarı, organik gıda ve doğal ürünler 

konusunda dünyanın en önemli fuarı olma özelliği taşımaktadır. 1998’den beri ulusal katılım 

organizasyonları yine Genel Sekreterliğimizce gerçekleştirilen fuara, 1998 yılında 20.500 

ziyaretçi gelip ve 53 ülkeden 1.267 firma katılırken fuar giderek büyümüş ve 2014 yılında 129 

ülkeden 2.235 firma katılmış ve ziyaretçi sayısı yaklaşık 42.000’lere ulaşmıştır. Katılımcı ülkeler 

arasında ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer alırken, Çin, Hindistan ve Kuzey Amerika’dan da 

her sene artan sayıda katılım gerçekleşmektedir. (detaylı bilgi için bknz. 

http://www.biofach.com) 

 

BioFach’daki ürün teması çok geniş olup, ekolojik normlara uygun olarak üretilen; gıda, 

tekstil-hazır giyim, mobilya-dekorasyon malzemeleri, kağıt ve kağıt ürünleri, bahçe ürünleri, 

tarımsal ve hayvansal ürünler, deri ürünleri, takı-mücevherat, el işleri, hediyelik eşyalar vb. 

sergilenebilmektedir. Fuara katılacak firmalarda uluslararası geçerliliği olan ekolojik ürün 

sertifikası aranmaktadır.  

 

Katılım Ücreti:  

 

Fuara desteksiz m
2
 katılım bedeli 650 Avro’dur. 

Bu fiyata; yer kirası, stand inşaatı ve dekorasyonu, sergilenecek ürünlerin havayolu 

nakliyesi (tek yön (gidiş), taze ve dondurulmuş ürünler hariç), temizlik, aydınlatma giderleri, 

internet bağlantısı, fuar basılı-online katalogunda ve Genel Sekreterliğimiz tarafından 

katılımcılarımız için hazırlanacak katalogda yer alma, genel tanıtım giderleri ve standlarda ikram 

hizmetleri dahildir.  

 

http://www.biofach.com/
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Katılım ücreti (650 AVRO/m²) yalnızca gidiş havayolu nakliye masraflarını 

kapsamakta olup, katılımcılarımız fuara gönderdikleri sergi ürünlerinin veya stand 

malzemelerinin dönüş nakliyesini kendileri gerçekleştireceklerdir. BioFach 2015 Fuarı’nın 

nakliyesi havayolu ile gerçekleştirileceğinden, katılımcıların gidiş nakliyesine verecekleri 

malların, her 9m
2
 başına 1m

3
’ü ve 167 kilogramı aşmaması esastır. Belirtilen limitlerin 

aşılması durumunda, Genel Sekreterliğimizin yapacağı değerlendirme neticesinde, 

katılımcılardan ekstra nakliye ücreti talep edilebilecektir. 

 

Devlet Desteğinden Faydalanma: 

 

Fuar “Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar 

Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ”i çerçevesinde devlet desteği 

kapsamında olup;  Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş Şirket niteliğini haiz 

firmalar 15.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla katılım bedelinin ve standlarında 

görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si 

kadar destekten faydalanabileceklerdir.  

 

Şahıs firmaları destekten faydalanamamaktadır. 

 

Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) veya Üretici-/imalatçı organizasyonları 

olması durumunda organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75'i (toplam destek tutarı 15.000 

ABD Doları'nı aşmamak üzere) destek olarak iade edilir. 

 

Devlet desteği ile ilgili işlemler Birliğimiz tarafından izlenecektir. 

 

(*) 2009/5 Sayılı Tebliğ'e Göre "Katılımcı" Tanımlamaları: 

Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan veya Bakanlıkça belirlenerek ilan 

edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara 

bireysel katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile  

Üretici/imalatçı Organizasyonu: Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu, Aynı üretim dalında 

faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Sektörel 

tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek), 

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Ekonomi Bakanlığı tarafından "SDŞ" statüsü verilen şirketleri ifade eder. 

(Tebliğ'e, Ekonomi Bakanlığı’nın http://www.ekonomi.gov.tr  adresinden ulaşılabilir.) 

 

 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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Katılımcılar kiralayacakları alan için desteksiz katılım bedelinin tamamını Birliğimiz 

hesaplarına yatıracak ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edeceklerdir. Fuar 

katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında Ekonomi Bakanlığınca yapılacak 

inceleme sonucunda T.C. Merkez Bankası tarafından doğrudan katılımcı firmalarımızın banka 

hesaplarına yatırılacaktır.  

Stand Yerlerinin Belirlenmesi: 

 

Anılan fuar için ülke pavyonlarının bulunduğu Hall 4’de yaklaşık 300m
2 

yer rezerve 

edilmiştir. BioFach 2014 fuarına katılan firmalarımız tercih etmeleri durumunda daha 

önceki yerleri kendilerine tahsis edilecek olup kalan yerler yeni katılımcılarımız arasında 

Katılım Başvuru Formu ve Ödeme Dekontu tarihi önceliğiyle belirlenecektir.  

Diğer Önemli Hususlar: 

 

2009/5 Sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 

Tebliğ” uyarınca; 

Aynı stantta birden fazla firmanın ürün sergilemesi mümkün değildir. 

 

Katılımcıların kapasite raporlarında ya da pazarlamacı sözleşmesi imzaladıkları imalatçı 

firmalara ait kapasite raporunda yer almayan ürünleri sergilediklerinin tespit edilmesi 

durumunda devlet desteğinden faydalanılamamaktadır. 

   

Standınızda (stand duvarı, stand alınlıkları, isimlik, sergilenen ürünler, katalog, broşür vb.) 

tescilli olmayan marka ve/veya logo kullanmamanız gerekmektedir. Aksi taktirde, devlet 

desteğinden faydalanmanız mümkün değildir. Kullanılan her marka ve logoya ait marka / logo 

tescil belgesi sunulmalıdır. Tescil belgelerinin süresi süresi fuar tarihinde geçerli olmalıdır. 

 

Fuar süresince (fuar başlangıç saatinden bitiş saatine kadar) en az  bir firma çalışanı veya 

firma sahibinin stantta bulunma zorunluluğu vardır, fuar bitiş tarihinden(fuar resmi kapanışı) 

önce ayrılan firmalar destekten faydalanamazlar. Fuar sona ermeden ürünlerini toplamak 

suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez, fuar bitiş 

tarihinden(fuar resmi kapanışı) önce ayrılan firmalar destekten faydalanamazlar.  

 

Katılımcı firmaların devlet desteği müracaatlarında bağlı olunan Sosyal Güvenlik 

Kurumundan veya Vergi Dairesinden alınacak “Borcunun Bulunmadığı”na dair yazıyı, eğer 

borçları varsa ve borçları yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna 

ilişkin belgenin, hakedişin sözkonusu borçlarına mahsup edilmesinin talep edilmesi durumunda 

şirket ve ilgili kurum talep yazılarını ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgili yazılar destek 
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müracaatlarınızın incelenmesinin ardından ödeme talimatlarınızın Merkez Bankasına 

bildiriminden hemen önce katılımcılarımızdan talep edilecektir. 

 

Katılım Başvuru ve Ödeme Şartları: 

 

Fuara katılmak isteyen firmaların aşağıdaki linkte yer alan Başvuru Formunu online 

olarak doldurup çıktısının her sayfası kaşe-imzalı olacak şekilde, toplam katılım bedelinin 

%50’lik ön ödemesi tutarındaki peşinat ödemesinin Ege İhracatçı Birlikleri, T.Halk Bankası 

Alsancak Şubesindeki (Şube kodu: 731) 2P000164 no’lu AVRO hesabına (Iban No: TR13 

0001 2009 7310 002P 0001 64) yatırıldığını gösterir dekont ile birlikte en geç 06 Ekim 2014 

Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar elimizde olacak şekilde 0 232 488 61 00 no’lu faksa 

ve fuarlar@egebirlik.org.tr e-posta adresi ile Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.  

 

Başvuru formu için tıklayınız! 

 

Başvurular, ödeme dekontu ve firmanın imza sirkülerinde imzası bulunan yetkilisince 

imzalı ve kaşeli doldurulmuş fuar katılım sözleşmesi ile  beraber işleme alınacaktır. 

 

Sözleşme için tıklayınız! 

 

Yürürlükdeki mevzuat gereği; ödemelerin firmanız hesabından Birliğimiz hesabına 

havale/EFT yapılması, ödemelere ilişkin dekont üzerinde “BioFach 2015 Fuar Katılım 

Ücreti” ve kaçıncı ödeme olduğu (1., 2,. 3. taksit gibi) ile “katılımcı firma ticari ünvanı” yer 

alması zorunludur. Teşvik Müracaatı sırasında ilgili banka imza-kaşeli dekont asıllarının 

Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.  

 

Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda 

katılım payı peşinatları geri ödenmeyecektir.  

 

 Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.           

                       Emre ÇOĞULU  

         Genel Sekreter Vekili 

 

mailto:fuarlar@egebirlik.org.tr
http://fuarbasvurulari.egeliihracatcilar.com/default.asp?FuarId=164172471201491192259
http://www.egeliihracatcilar.com/images/Menu13-page/Ek2-Sozlesme%20Biofach2015_00003271.docx

