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Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

 Filipinler’e girebilmek için en az 2 doz aşının yaptırılmış olması ve en az 1 doz 

hatırlatıcı aşının yaptırılmış olması gerekmektedir. En az 2 doz aşısını olmuş ancak 

hatırlatıcı aşısını olmamış kişiler ise uçuştan en çok 48 saat önce PCR testi olmalıdır. 

Ayrıca aşı belgelerinin ve/veya PCR test sonuçlarının Filipinler hükümetinin sistemine 

yüklenmesi ve ilgili formun doldurulması gerekmektedir.  

 Filipinler hükümetinin uyguladığı Covid tedbirlerine ilişkin daha detaylı bilgi için 

https://immigration.gov.ph/images/Advisory/2022/05_May/RevisedGuidelines2022.pd

f  adresinde bulanan sayfaya bakılmaldır.  

 Uçuş öncesi formun doldurulması ve talep edilen belgelerin sisteme yüklenmesi 

katılımcının sorumluluğunda olacaktır. Yanlış veya eksik bilgiden dolayı uçuşa veya 

ülkeye alınmama durumlarından Meclisimiz sorumlu olmayacaktır. 

 Katılım bedeli, aşağıda belirtilen paket kapsamında 23.000-TL’dir.  

 Ödemelerin, Başvuru Formu doldurulduktan sonra katılımcının belirtmiş olduğu e-

posta adresine gönderilen onay mesajı içeriğindeki katılımcıya özel bağlantı üzerinden 

kredi kartı ile veya Meclisimizin banka hesabına havale yoluyla gerçekleştirilmesi 

mümkündür. Meclisimiz banka bilgileri katılımı uygun görülen firmalarımıza e-posta 

aracılığı ile iletilecektir. 

 Katılım bedeli ödemelerinin, başvurucu firma hesabından yapılması gerekmektedir. 

 Heyete katılım ödeme dekontlarının Meclisimize (huseyingok@tim.org.tr - 

mehmetcesuroglu@tim.org.tr ) ulaşmasıyla kesinleşecektir. 

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

bırakılmaması önem arz etmektedir. 

 Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade 

edilememektedir. 

 Türk ihracatçılarımız ve yabancı alımcı firmalar arasındaki eşleştirme çalışması, Türk 

katılımcı listesi kesinleştikten sonra B2B firmasınca yürütülecek olup, yabancı 

potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.  

 B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı 

firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti 

verilecektir. 

 Konaklama ve ikili iş görüşmelerinin yapılacağı otel bilgisi netleştiğinde katılımcı 

firmalarımıza bilgi verilecektir. 

 Meclisimizin, Filipinler (Manila) Ticaret Heyeti’ni Covid-19 salgınının seyrini göz 

önüne alarak iptal etme hakkı saklıdır. 

 

Katılım Ücretine Dâhil Olan Hizmetler:  

· Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak 

Bileti  

· 5 yıldızlı otelde 4 gece konaklama  

· İkili İş Görüşmeleri (B2B) 

· Toplantı günü öğle ve akşam yemeği 

· Seyahat Sağlık Sigortası  

· Heyet kapsamındaki transferler  

· Toplantı günü gerek duyulduğunda 

tercüman hizmeti 
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