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 E-POSTA 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2023 / 056 

 

Sayın üyemiz, 

 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (EİB) alınan 26/01/2023 tarih 56-

1333 sayılı yazıda, 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve EİB 

organizasyonu ile 27–30 Mart 2023 tarihleri arasında Kolombiya'nın Bogota şehrine yönelik 

tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli fiziki bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, 

Kolombiya’dan iş insanlarının davet edilerek nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi 

planlanan bahse konu ticaret heyetine başvuru için son tarihin 13 Şubat 2023 Pazartesi 

günü mesai saati bitimi olduğu, bu tarihe kadar, 

https://delegations.tim.org.tr/event/colombia-bogota-2023 internet adresinde yer alan başvuru 

formunun eksiksiz olarak doldurulmasının gerektiği, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın 

ardından heyete katılımı uygun görülen firmalar için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, 

toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedelinin 1.300.-USD  olarak 

belirlendiği, eşleştirme çalışması kapsamında ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun 

görülen firmalara konuya ilişkin bilgilendirmenin e-posta aracılığı ile yapılacağı ve ön 

başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımızın heyete katılımlarının ödeme dekontlarının 

konfeksiyon@eib.org.tr e-posta adresine ulaştırılmasıyla kesinleşeceği  ifade edilmekte olup, 

heyete ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ile taslak program ilişik bulunmaktadır.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

Ayrıntılı Bilgi İçin: 

İrem ÜNAL  

irem.unal@eib.org.tr - Tel. No.: 0(232) 488 60 00 (Dahili:1227) 

Fatih MARANKİ 

fatih.maranki@eib.org.tr - Tel. No.: 0(232) 488 60 43  
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Ekler: 

Ek.1 - Taslak Program (1 Sayfa) 

Ek.2 - Dikkat Edilecek Hususlar (2 Sayfa) 
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KOLOMBİYA (BOGOTA)  

TİCARET HEYETİ TASLAK PROGRAMI 

27-30 MART 2023  

27 Mart 2023, Pazartesi 

07.30-08.00 

İstanbul Havalimanı'nda Toplanma ve Check-In. 

(Not: Uçuş Check-In işlemleri katılımcılar tarafından 

gerçekleştirilecektir.) 

10.05 

İstanbul’dan Bogota’ya Uçuş (TK 801) 

Süre: 13 saat 15 dk. (Kolombiya, Türkiye’nin 8 saat 

gerisindedir.) 

15.20 (Kolombiya Saati 

İle) 
El Dorado Uluslararası Havalimanı’na varış 

16.30-17.30  Otele hareket ve Check-In 

28 Mart 2023, Salı 

09.30-10.00 Kayıt 

10:00-11:00 Açılış Konuşmaları 

11.00-11.15 Kahve Molası 

11.15-17.00 Türkiye ve Kolombiya Firmaları Arasında İkili İş Görüşmeleri 

12.30-13.30 Öğle Yemeği 

13.30-18.00 Türkiye-Kolombiya İkili İş Görüşmeleri 

18.30 Akşam Yemeği İçin Hareket 

19.00-21.00 Heyet Akşam Yemeği 

21.00 Serbest Zaman 

29 Mart 2023, Çarşamba         

10.00-13.00 Kurum/Kuruluş Ziyaretleri -İkili İş Görüşmeleri 

13.00-17.00  Pazar Araştırması, Tesis Ziyareti 

17.00 Serbest Zaman 

30 Mart 2023, Perşembe 

12.00 Otel’den Çıkış 

14.00 Otel’den El Dorado Uluslararası Havalimanı’na varış 

16:50  Bogota’dan İstanbul’a Uçuş (TK801) Süre:16 saat 

31 Mart 2023, Cuma 

16:50 İstanbul Havalimanı Varış 
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HEYETE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

 

- 1.300 $ katılım bedelinin, başvuru formu doldurulduktan sonra firma hesabından EİB banka 

hesabına havale yoluyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Banka             : DENİZBANK ALSANCAK ŞUBESİ (USD) 

Hesap Adı      : EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ  

IBAN             : TR14 0013 4000 0174 6987 2000 04 

Swift Kodu     : DENITRIS 

 

- Heyet Başvuru formunun doldurulması sonrasında, eşleştirme firması tarafından ön 

değerlendirmesi yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme 

e-posta aracılığıyla yapılacaktır. 

- Kolombiya’ya yapılacak seyahatlerde diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus 

pasaportlar 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerde vizeden muaftır. 

- Pasaport süresinin ülkeye giriş yapılacak tarihten itibaren en az 6 (altı) ay süreyle geçerli 

olması gerekmektedir. Yolculuğa başlamadan önce pasaport süresinin kontrol edilmesi ve 

gerektiği takdirde seyahatten önce yenilenmesi önem arz etmektedir. 

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebi ile başvuru ve ödemelerin son güne 

bırakılmaması önem arz etmektedir. 

-B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla 

bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir. 

- Heyete başvurduğu ve katılım bedelini ödediği halde, yabancı firma ile eşleşmesi yapılamayan 

katılımcı firmanın heyete katılması mümkün olmamakta ve bu durumda yatırmış olduğu katılım 

bedeli firmaya iade edilmektedir. 

- Güncel durum itibariyle Kolombiya’ya giriş yapmak isteyen kişilerin aşağıda belirtilen 

şartlara riayet etmesi gereklidir: 

 

- Kolombiya’ya seyahat etmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye giriş ve 

çıkışlarında Kolombiya Göç İdaresi internet sitesinden erişilebilen 

(https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf) Check-Mig 

başlıklı formu doldurmaları ve formun çıktısını pasaport kontrolü sırasında ibraz etmeleri 

gerekmektedir. Yolcular, formu kalkıştan en az 1 saat ve en fazla 72 saat önce doldurmalıdır. 

Bu seyahat izin belgesi ne bir kağıt vize ne de bir e-vizedir. Bu sebeple, Kolombiya’ya giriş 

yapabilmek için vizeye ihtiyacınız varsa ayrı olarak başvurmanız gerekmektedir. (Yabancı 

pasaport sahibi misafirler için) 

-Türkiye’den Kolombiya’ya seyahat etmek için COVID aşı pasaportları veya sertifikaları 

zorunlu değildir. 
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-Kolombiya seyahat kısıtlamalarına göre, Türkiye’den Kolombiya’ya girişinizin öncesinde 

PCR testi alma zorunluluğunuz yoktur. 

-Kolombiya seyahat kısıtlamalarına göre Türkiye’den Kolombiya’ya seyahat eden kişiler için 

varış zamanında karantinaya girme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

- Heyet hazırlık çalışmaları çerçevesinde, B2B eşleştirme hizmeti alınan firmaya ödeme 

yapılması, otel rezervasyonlarının veya uçak biletlerinin kesilmesi sonrasında firma tarafından 

katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır. 

- Konaklama ve ikili iş görüşmelerinin yapılacağı otel bilgisi netleştiğinde katılımcı 

firmalarımız ayrıca bilgilendirilecektir. 

- Genel Sekreterliğimizin, Kolombiya Genel Ticaret Heyeti'ni Covid-19 salgınının seyrini göz 

önüne alarak iptal etme hakkı saklıdır.  

Katılım Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler: 

- Yurt Dışı Çıkış Harcı 

- Yurt İçi Uçak Bilet Ücreti 

- Sağlık Sigortası (Katılımcı tarafından yaptırılması zorunludur.) 

- Otel ekstraları ve özel harcamalar 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: 

 
İrem ÜNAL 

irem.unal@eib.org.tr 

+90 232 488 60 00 (Dahili: 1227) 

 

Fatih MARANKİ 

fatih.maranki@eib.org.tr 

+90 232 488 60 43 
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