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* Ödeme Yapılacak Hesap Bilgileri:  

BANKA VAKIFBANK 

ŞUBE GAZİANTEP 

PARA BİRİMİ USD 

IBAN TR83 0001 5001 5804 8017 2929 83 

HESAP ADI GÜNEYDOĞU ANADOLU TEKSTİL VE HAMMADDELERİ 

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

* Heyet organizasyonu 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş İlişkin Tebliğ'i 

çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı ve organizatör kuruluşun 

ulaşım ve konaklama ve tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50'si, hedef ve öncelikli 

ülkelerde ise %60'ı destek kapsamındadır. 
 

* Birliğimizce belirlenmiş olan katılım bedeli; kişi başı katılım maliyetinden katılımcı şirketin 

hak edişi olan devlet desteği tutarı düşülmüş bedel olup, katılımcı şirketler heyet 

organizasyonuna ön destekli olarak katılacaklardır. Heyet sonrası şirketlere herhangi bir geri 

ödeme yapılmayacaktır. Katılımcı şirketin devlet desteği için gerekli evrakları 

sağlayamaması durumunda desteksiz tutar katılımcı şirketten talep edilecektir. Devlet 

tarafından destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım 

bedeline yansıtılacaktır. 
 

* Heyet katılımcısı şirket, katılım ön destekli bedelini Birliğimize ödeyecek ve devlet desteği 

evraklarını heyet öncesi ve sonrası Birliğimize teslim edecektir. Destek evrakları; katılımcı 

şirket bilgi formu, katılımcı şirket talep yazısı, uçak biniş kartları ve heyetin gerçekleştiği 

dönem SGK hizmet listesi olup başvuru yapan şirketlere ayrıntılı bilgi verilecektir. Heyete 

katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm 

gönderim masrafları gönderen katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi 

ile yapılacaktır. 
 

* Ödemeler yapılırken, heyetin adının dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının 

e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur. Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı 

yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketiniz banka hesabından 

Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir. 

Duyuru metninde de yer aldığı üzere heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan 

temsilcilerin mutlaka başvurusu yapılan şirketin ortağı veya SGK'lı çalışanı olması 

zorunludur. 

 

Bilgi İçin İrtibat:  

Leyla Ebru KAHRAMAN/ 0342 211 0529, leylakahraman@gaib.org.tr  

İlke ÖZKILIÇ / 0342 211 0597, ilkeozkilic@gaib.org.tr  

Berivan TİMUR / 0342 211 0595, berivantimur@gaib.org.tr  

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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