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GENEL SEKRETERLİĞİ  

MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-14 Eylül 2017/ MOSKOVA 

 YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNDE  

RUSYA VE BÖLGE PAZARINA 

 ETKİN ERİŞİM İMKANI 

Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda toplam katılım bedeli ile 2 
firma temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bedelinin %50’si 15.000 USD’a kadar 

destek kapsamındadır.  

FUAR KATILIM BEDELİ %50 FUAR DESTEĞİ 
 Stand alanının kiralanması 
 Stand inşaat ve dekorasyonu, masa, sandalye, …vb 
 İnternet bağlantısı 
 Stand genel ve günlük temizlik hizmeti 
 Fuar basılı ve online kataloğunda yer alma 
 M2 baz alınarak ücretsiz fuar giriş kartı 
 İkram (çay-kahve-kurabiye) hizmetleri 

katılım bedeli tahmini 620 €/m2 ‘dir. ( Nakliye hizmeti verilmemektedir) 

FİRMA TEMSİLCİSİ 2 KİŞİYE %50 ULAŞIM DESTEĞİ 
 

Katılımcıların standlarında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 
50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım 
bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre 
ödenen fatura tutarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir. 

KATILIMCILARA KAYIT ÖNCELİĞİNE GÖRE YER VERİLECEKTİR 

Son Başvuru: 21 Nisan 2017 

Online başvuru formu: https://goo.gl/forms/RL5QUAHmtHvAUoZ82 

 
 

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: S. SULTAN BAYRAK, sultanbayrak@akib.org.tr, Tel:0324 325 37 37 (dahili:1133)                                 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://goo.gl/forms/RL5QUAHmtHvAUoZ82
http://www.world-food.ru/


 

Katılım Şartları 

 

1) Katılımcı firmaların destekten yararlanabilmesi için 2009/5 sayılı Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen 

şartlara uymak ve istenen belgeleri sunmak zorundadır. Katılımcı firmaların 2009/5 sayılı Tebliğ maddelerini bilmeleri 

kendi sorumluluklarındadır. Bu tebliğe www.ekonomi.gov.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

2) Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcıların standlarında görevlendireceği 50 m2 lik alana 

kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş 

ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından 

organizatöre ödenen fatura tutarının %50’i 15.000 ABD $’a kadar destek kapsamındadır.  

3) Firmaların stand yerleşimleri Birliğimizce yapılacaktır. Birliğimiz stand m2 talebinde değişiklik yapmaya yetkilidir.  

4) Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına 

sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.  

5) Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, 

katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, 

kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan 

firmalar destekten yararlanamamaktadır.   

6) 2009/5 sayılı Tebliğin Madde 2 (1)’de yer alan “Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı 

organizasyonları yararlandırılır.” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler ile şahıs firmaları destekten yararlanamamaktadır.   

7) Özel üretim (private label), fason üretim gerçekleştiren şirketler, yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ile 

sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarında; yerli ve yabancı şirketler veya zincir mağazaların 

unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla 

(sözleşme,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 diğer 

markaların ön plana çıkması anlamı taşımadan sadece üretim kapasitesi ve kalitesi açısından destekleyici unsur olarak 

kullanılabilir. Fuar desteği alabilmeniz için Stant alanında kullanacağınız markaların “firmanız adına marka 

tescil belgesi” nin olması zorunludur.  

8) Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla 

yapılması gerekir. Elden yapılan ödemeler, şahıslara ait banka hesaplarından yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. 

Katılım tutarının firmanıza ait banka hesabından EFT veya havale ile yapılması gerekmektedir.  

9) KATILIM PAYI ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER 

Stand alanının kiralanması,Stand inşaat ve dekorasyonu ,İnternet bağlantısı,Katılımcı firmaların yeraldığı broşür 

yapılması ve fuar alanında dağıtılması,Stand genel ve günlük temizlik hizmeti,Fuar basılı ve online kataloğunda yer 

alma,M2 baz alınarak ücretsiz fuar giriş kartı,İkram (çay-kahve-kurabiye-çerez) hizmetleri 

ÖDEME ŞEKLİ“2009/5 sayılı Tebliğ”in uygulama usül ve esasları gereğince fuar katılımcısı firma, katılım toplam 

bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecek olup, fuar katılımına 

ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın 

banka hesabına yatırılacaktır. Birliğimiz, ihracatçı firmalarımızın fuar ödeme süreçlerinde karşılaşacakları finansman 

yükünü hafifletme gayesi ile aşağıda detaylandırılan ödeme planını uygulayacaktır.  

  

10) Fuar katılım bedeli ödemelerinin Akdeniz İhracatçı Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 

0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına yapılması ve banka tarafından ıslak kaşeli banka dekontunun 

tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.  

11)  Belirtilen online linkde yer alan başvuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması ile işbu fuar duyurusundaki 

şartların firmalar tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur. 

http://www.ekonomi.gov.tr/

