
HEYET KATILIM SÖZLEŞMESİ 
 

Bir tarafta Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (kısaca GATHİB), diğer tarafta 
…………………………………………………………………………………..(FİRMA ÜNVANI) (kısaca katılımcı) 
arasında aşağıdaki şartlar dairesinde Heyet Katılım Sözleşmesi akdedilmiştir. 

 
1-) GATHİB tarafından 14-18 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Romanya ve Polonya Tekstil ve 
Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti’ne katılmayı, kabul ve sözleşmede belirtilen şartlara uymayı taahhüt eden 
katılımcının talebi GATHİB tarafından kabul edilmiştir. 

2-) İşbu sözleşmede yazılı şartlardan başka, GATHİB tarafından yayınlanarak üyelerin bilgisine sunulan ve işbu 
sözleşmenin konusunu oluşturan heyet ile ilgili, ücretlerin ödenme zamanı ile sair tüm şartları ihtiva eden sirkülerde 
yazılı tüm şartlar, aynen ve peşinen katılımcı tarafından kabul edilmiştir. Katılımcı, yayınlanan sirkülerin kendisine 
tebliğ edilmediği ya da söz konusu şartların kendisini bağlamayacağı itirazında bulunamaz. 
3-) Heyet katılım bedeli firma temsilcisi başına 1350 USD’dir. (İki kişi katılmak istenmesi durumunda iki kişi 
için katılım bedeli 1900 USD’dir.) Bu bedelin tamamının GATHİB'e peşin olarak sirküde belirtilen süre içinde 
ödenmesi esastır. GATHİB yukarıda belirtilen firma temsilcisi başına katılım bedelini arttırma ve eksiltme yetkisine 
sahiptir. 
4-) GATHİB tarafından düzenlenen heyetleri de kapsayan devlet desteğinden yararlanılabilmesi için katılımcı, T.C. 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama usul ve esaslarında belirtilen ve istenen 
tüm evrakı zamanında GATHİB'e göndermekle yükümlüdür. Devlet desteğinden yararlanılamaması ya da, ilgili 
evrakların GATHİB'e teslim edilmemesi veya heyete katılmaktan vazgeçilmesi halinde heyet katılım payı için 
Katılımcı tarafından yapılan ödeme iade edilmez ve temsilci başına düşen gerçek maliyet katılımcı firmadan tahsil 
edilir. 
5-) GATHİB, kendinden kaynaklanan sebeplerden ötürü, heyet organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede 
belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının da değişen tarihte heyete katılmayı tercih etmemesi 
durumunda katılımcıdan alınan ödemenin eksiksiz iade edileceğini taahhüt eder. 
6-) Heyet öncesinde katılımcının uyması gereken esaslar: 

a) GATHİB tarafından heyete katılım ile ilgili olarak gösterilen formlar doğru bir şekilde doldurularak zamanında 
GATHİB’e iletilecektir. 

b) Heyet zaman takviminde belirtilen tarihlere, devlet desteğinden yararlanılabilmesi için talep edilen form ve 
belgelerin teslimiyle ilgili tarihlere hassasiyetle riayet edilecektir. 

c) Heyete katılımcısı; katılınan firmanın SGK’lı çalışanı olmaması durumundan kaynaklı oluşabilecek tüm 
masraflar katılımcı firmadan tahsil edilir. 

7-) Heyet esnasında katılımcının uyması gereken esaslar: 
d) Katılımcı, işbu sözleşme ile katılımcı olarak iştirak edeceği heyette sergileyeceği numunelerin sevk ve 

organizasyonu ile, bütün gümrük işlemlerini T.C. kanunlarına uygun olarak tamamlamak ve ilgili 
yönetmeliklere uygun davranmak zorundadır. Bu nedenle doğacak tüm sorumluluğun bizzat katılımcıda 
olduğu peşinen Kabul edilmiştir. 

e) Katılımcı firma temsilcileri ikili iş görüşmelerinin yapıldığı saatlerde standlarını terk etmeyeceklerdir. 
f) Heyet esnasında, diğer iştirakçi firmalarla ve organizasyon ile ilgili tüm sorunlar öncelikle GATHİB 

yetkililerine iletilecektir. Heyet esnasında, katılım ile ilgili tüm hususlarda GATHİB görevlileri tam yetkili olup 
katılımcılar GATHİB görevlilerinin bu yetkilerini peşinen kabul ederler. 

8-) Ödeme dekontları ulaştıktan sonra katılım kesinleşmekte olup, etkinlik kapsamında uçak biletleri kesildikten ve 
otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcıların katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır. 
9-) Katılımcı, katılım payını ödemede, her ne suretle olursa olsun doğacak gecikmede hiç bir ihtara hacet 
kalmaksızın aylık döviz bazında %2 gecikme zammı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
10-) Heyet katkı payı ödemelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki Merkez Bankası Efektif Satış Kuru esas alınır.  
11-) İhtilafların halinde Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
13-) Tarafların Sözleşmede belirttikleri adreslerine yapılan teblilgatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Adres 
değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği ahvalde hüküm ifade etmeyecektir. 
14-) İşbu sözleşme taraflar arasında akit serbestliği ve irade özerkliği içinde tanzim ve imza edilmiştir. 
15-) İşbu Sözleşme 1 (bir) orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir. Sözleşmenin orijinal nüshası GATHİB'e ibraz 
edilecek olup Katılımcı, işbu Sözleşme'den doğan damga vergisini karşılamakla yükümlüdür. Sözleşme'nin 2 (iki) 
orijinal nüsha olarak düzenlenmesinin talep edilmesi halinde de işbu Sözleşme'nin iki nüshasından doğan damga 
vergisi Katılımcı tarafından karşılanacaktır. 

 
Katılımcı Firma 
FİRMA ÜNVANI 

Yetkili İmza ve Kaşe 

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçı Birlikleri Adına 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:6742828352020219135633. Bu kod ile http://evrak.gaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.20
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