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Sayın Üyemiz,
20-23 Kasım 2013 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek
olan MEDİCA FUARI'nın milli katılım organizasyonunun, yeterli başvurunun olması
durumunda, Akdeniz Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz(AKMİB)
iş birliği ile İstanbul Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(İKMİB)
organizasyonunda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Medikal cihazlar, ürünler, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, cerrahi ekipmanlar,
ortopedik ürünler, ilaç ve yazılım ürünlerinin de sergilenebildiği ve senede bir kez düzenlenen
Medica Fuarı'nda 2012 yılında 64 ülkeden 4554 katılımcı yer almış olup, fuar 120 ülkeden
130.600 yerli ve yabancı profesyonel tarafından ziyaret edilmiştir. Sağlık sektöründe dünyada
düzenlenen en büyük etkinlik konumunda olan Medica Fuarı'na, 2012 yılında milli katılım
organizasyonumuz altında 32 firma katılım gösterirken, 73 firma ise bireysel olarak iştirak
etmiştir. Fuar'a İKMİB organizasyonu altında katılacak firmalarımız için yer kirası, özel stand
konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (catering,
internet bağlantısı, , faks, katılımcı broşürü v.b.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanıİstanbul) nakliyesini (m2 başına 0,2 m3) içeren katılım bedelinin 780 € /m2 olması
planlanmaktadır.
T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı %50 olacaktır. Azami
destek tutarı ise her durumda 15.000 $'ı geçemeyecektir. Ayrıca bahsi geçen tebliğ uyarınca
Medica Fuarı'nın prestijli fuarlar kapsamına girmesi durumunda azami destek tutarı, fuara
prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen üyelerimiz için 50.000 $'ı geçemeyecektir. İlgili
tebliğ uyarınca firmalarımız yıl içerisinde sadece bir prestijli fuardan bu kapsamda
yararlanabilmektedirler.
Söz konusu Fuara AKMİB işbirliği ve İKMİB organizasyonunda iştirak etmek isteyen
üyelerimizin (aşağıda belirtilen şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul
ederek),http://tinyurl.com/medica2013 linkinde yer alan başvuru formunu doldurmaları
ve aşağıda belirtilen banka hesabına talep edilen m2 başına 100 € avans tutarı karşılığının (
örnek olarak; 12 m2 için 1.200 € gibi) T.C. Merkez Bankasının günlük efektif satış kurunu
baz alarak Türk Lirası cinsinden yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 07 Haziran 2013
Cuma günü mesai bitimine kadar İMMİB Kimyevi Maddeler Şubesine (Fax:0212 454 00 46;
E-posta:burcu.oz@immib.org.tr ) göndermeleri önemle rica olunur.
Ümit SARI
Genel Sekreter Yrd.
İlgili Kişi: Burcu ÖZ Tel : 0 212 454 00 00
Ek: Banka Hesap Bilgileri ve Katılım Şartları
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: info@akib.org.tr Elektronik Ağ: www.akib.org.tr

Ayrıntılı bilgi için: Burcu ŞENEL-Şef
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Banka Hesap Bilgileri;
Alıcı Adı :İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir.
Banka ve Şube Adı :Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi
IBAN (TL):TR47 0001 5001 5800 7266 1442 57
KATILIM ŞARTLARI
· Talep edilen m2 başına 100 € avans tutarı karşılığının ( örnek olarak; 12 m2 için 1.200 € gibi) T.C.
Merkez Bankasının günlük efektif satış kurunu baz alarak Türk Lirası cinsinden yatırıldığına dair
ödeme dekontunun en geç 07 Haziran 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimiz Kimyevi
Maddeler Şubesine (Fax: 0212 454 00 46; E-posta:burcu.oz@immib.org.tr ) gönderilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
· Başvuran firmanın eksik veya döviz cinsinden avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce
herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.
· Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade
edilmeyecektir.
· Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına
bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul
edilmemektedir.
· Hol ve stand büyüklüklerine göre yer tahsisleri, Fuar İdaresinden Birliğimize ayrılan alanlar
açıklandığında ( Eylül ayında) , başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, Birliğimize üyelik
durumları, üyelik borç durumları, önceki senelerde bu fuara Birliğimiz ile katılma sıklığı kriterleri göz
önünde bulundurularak, Birliğimizce yapılacak olup takdir hakkı Birliğimize aittir.
· Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2'lerde değişiklik yapılabilecektir. Hollere göre yer
tahsisleri yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacaktır.
· Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal
etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
· 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.
· 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 kurum,
kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı
birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler
destekten yararlanamamaktadır.
· http://tinyurl.com/medica2013 linkinde yer alan başvuru formunun ilgili üye tarafından
doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların Birlik Üyesi Firma
tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: info@akib.org.tr Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
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