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NPE 2021 Fuarı Katılım Şartları 

 

 Fuar başvurusu için, en geç 24 Temmuz 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar 

https://tinyurl.com/npe21  linkinde yer alan başvuru formunun doldurulup talep edilen m2 

başına 100 $ avans tutarınının yukarı da yer alan hesaba yatırılması gerekmektedir. Online 

başvurular, avans ödemesi gerçekleştirildikten sonra geçerli sayılacaktır. 

 Avans ödemesinin yapıldığına dair dekontun Birliğimiz Kimyevi Maddeler Şubesine (E-

posta: akif.oruc@immib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz 

sayılacaktır. 

 Başvuran firmanın eksik veya TL 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; başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, 

avans tutarlarını yatırmış olmaları, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, söz 

konusu fuara önceki senelerde milli katılım organizasyonu 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. 

 Fuarın fuar idaresi tarafından iptali/ertelenmesi durumunda, Fuar idaresi tarafından 

Birliğimize uygulanacak iptal/erteleme şartları, Birliğimiz tarafından da katılımcı firmalara 

uygulanacaktır. 

 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. 

 

2017/4 Sayılı Karar Kapsamında yurtdışı fuar organizasyonlarına ve Bakanlıkça (İhracat Genel 

Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurtdışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikli 

uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı 

organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan 

şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler destekten 

yararlanamamaktadır. https://tinyurl.com/npe21 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. 
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