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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-43208320-455.02-00078339106
Konu : Alım Heyeti Programları

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Bakanlığımız yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtdışından firma
yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın editörlerinin ülkemize getirilmesine yönelik Alım
Heyeti programları gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterliğiniz organizatörlüğünde, ekli
tabloda (Ek:1) detayları yer alan Alım Heyeti programlarının gerçekleştirilmesi Bakanlığımızca uygun
görülmüştür.

Diğer taraftan, ekli listede yer alan Alım Heyeti programları tüm yurt dışı teşkilatımıza
duyurulmuş olup, programa iştirak edecek katılımcıların belirlenmesini müteakip ilgili yurtdışı
temsilciliklerimiz tarafından katılımcı profilleri Genel Sekreterliğinize gönderilecektir.

Söz konusu programlarla ilgili olarak;

- Katılımcıların kahvaltı dâhil konaklama masrafları, Bakanlık bütçesinden ve organizasyon
masrafları Birliğiniz bütçesinden karşılanacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımıza hitaben KDV dâhil TL
bazında alınan 3 farklı otel teklifinin anılan heyet programı tarihinden 1 hafta önce Bakanlığımıza
gönderilmesi gerekmektedir.

- Katılımcılar için öngörülen program, genel hatlarıyla, ikili görüşmeler, fuar stantlarının gezilmesi
ve talep olması halinde üretim tesislerine yönelik ziyaretlerden oluşmaktadır.

- İkili iş görüşmeleri ile ilgili olarak, katılımcıların ülkelerini ve firma isimlerini belirten görüşme
salonunun yerleşim planının Bakanlığımıza ve Türk firmalarımıza iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca,
yerleşim planının görüşme salonu girişine asılması gerekmektedir.

- İkili iş görüşmelerine katılım sağlayacak yabancı firma isim ve ayrıntılı ürün bilgileri Türk
katılımcılara, benzer şekilde Türk katılımcıların da isim ve ayrıntılı ürün bilgileri yabancı katılımcılara
liste halinde verilmelidir.

- İkili iş görüşmelerine katılım için Türk firmalarına yapılan duyuruda, Alım Heyetine katılım
sağlamasında fayda gördükleri yabancı firma önerilerinin Bakanlığımıza ve Ticaret
Müşavirliğine/Ataşeliğine iletilmesinde yarar bulunduğu belirtilmelidir.

- Katılım talebinde bulunan katılımcıların amaçlarının ithalat olup olmadığı hususunda Genel
Sekreterliğinizce ilgili yurtdışı temsilciliklerimizle koordineli olarak yapılacak tespitler organizasyonda
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oluşabilecek aksaklıkları önleyecektir.

- Sonuç değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Türk ve yabancı katılımcılara yönelik hazırlanan anket
formları ile sonuç raporu formu ektedir (Ek:2-3-4).

- Alım Heyeti programlarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID-19 kurallarına riayet
edilmek kaydıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

- Ayrıca, alım heyeti programlarında COVID-19 kapsamında alınacak önlemlerin ve uyulması gereken
kuralların uygulanmasından alım heyeti başvurusu yapan etkinlik organizatörü firma sorumludur. Bu
kapsamda anılan programa ilişkin Genel Sekreterliğinizce görülen eksikliklerin Bakanlığımıza
bildirilmesi eksiklerin giderilmesi hususunda yarar sağlayacaktır.

- Genel Sekreterliğinize başvuru formları ulaştığında ivedi olarak ilgili yurtdışı temsilciliklerimizle
irtibata geçilmesi katılımcıların geliş-dönüş bilgilerinin teminini sağlayarak otel rezervasyonlarında
no-show ödemelerini önleyecektir.

- Yurtdışı temsilciliklerimize gönderilen taslak program ilişikte yer almaktadır(Ek:1).

- Söz konusu heyete iştirak edecek yabancı katılımcıların başvuru formlarının yurtdışı
temsilciliklerimizce Bakanlığımıza ve Genel Sekreterliğinize en son gönderilme tarihi ekli tabloda
(Ek:1) belirtilmiş ve bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği yurtdışı
temsilciliklerimize bildirilmiş olup, anılan programa katılması kesinleşen katılımcıların geliş ve dönüş
tarihlerinin yer aldığı listelerin, heyet programı tarihinden 1 hafta önce Bakanlığımıza gönderilmesi
gerekmektedir.

- İkili görüşmelere katılan Türk firmalarının listeleri (vergi dairesi ve numarası yer alan) ile yabancı
katılımcıların listeleri, anket formları, Alım Heyeti Programı Sonuç Raporu Formu ve heyet
programına katılan yabancı katılımcılara ilişkin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenen ve gerekli
incelemelerden geçirilen doğrudan hizmeti veren kuruluş tarafından Bakanlığımız adına düzenlenen
konaklama (katılımcıların isimleri, otel giriş çıkış tarihleri ve günlük TL bedeli yer alan folyo ekli)
faturasının program bitimini müteakip 10 gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve konu hakkında hazırlıklara başlanarak gelişmeler hakkında Bakanlığımıza bilgi
verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Orhan ERCAN
Bakan a.

Daire Başkanı

Ek:
1- 2022 yılı Kasım Alım Heyeti Programları Listesi
2- Türk Katılımcı Anket Formu
3- Yabancı Katılımcı Anket Formu
4- Sonuç Raporu
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Dağıtım:
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine
Kocaeli Sanayi Odasına
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