
 

 

  

PROGRAM DETAYI 

Türk Havayolları ile 4 Gece 5 Gün 

16 EKİM 2019 İstanbul – Duesseldorf  
08.30 Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bulunma 10.40 TK-1531 seferi ile Duesseldorf hareket.  

12.55 Duesseldorf varış. Pasaport kontrolü şoförümüz tarafından karşılama  Ardından K Duesseldorf fuar ziyareti.  

18,00 Akşam 4 gece konaklama yapacağınız otele giriş ve konaklama.   

17 EKİM 2019Duesseldorf 

06,00- 09,00 arası Kahvaltı sonrası, özel aracımız ile 09,45 -18,00 arası KDuesseldorf fuar ziyareti, sonrasında otele 

dönüş ve serbest zaman  

18 EKİM 2019Duesseldorf 

06,00- 09,00 arası Kahvaltı sonrası, özel aracımız ile 09,45 -18,00 arası K Duesseldorf fuar ziyareti, sonrasında otele 

dönüş ve serbest zaman  

19 EKİM 2019Duesseldorf 

06,00- 09,00 arası Kahvaltı sonrası, özel aracımız ile 09,45 -18,00 arası  K Duesseldorf fuar ziyareti, sonrasında otele 

dönüş ve serbest zaman  

20 EKİM 2019 Duesseldorf- İSTANBUL – Konya  

06,30 -10,00 arası Kahvaltı ve sonrası otelden çıkış işlemleri.  

13.30 Köln havalimanında bulunma.  

15.00 Türk havayolları TK-1674 seferi ile İstanbul Atatürk Havalimanına hareket.  

19.10 İstanbul’a varış ve turumuzun sonu,  

Bir Başka Mavi Rota Tour Organizasyonunda görüşmek ümidiyle… 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER  

✓ İÇ HATLAR Dahil Türk havayolları ile gidiş 

– dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti. 
 

✓ Belirtilen otellerde oda & kahvaltı dahil 

konaklama. 
✓ Havalimanı vergileri 
✓ Havalimanı – otel – havalimanı transfer 
✓ Türkçe rehberlik hizmeti 

✓ Otel – fuar alanı – otel transferleri 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

➢ Yurt dışı çıkış harcı 15 tl 
➢ Ekstra harcamalar (öğlen ve akşam 

yemekleri vb.) 
➢ Fuar giriş bileti (Fiyatı henüz açıklanmadı) 
➢ Şahsi harcamalar 
➢ Vize ücreti 145,00€ 
➢ Amsterdam gezisi: Kişi başı 100,00€ 

minimum 20 kişi üzerinden   

4* Holiday Inn Essen City Centre  
2 Kişilik ODADA KİŞİ BAŞI1000,00 € 
1 KİŞİLİK ODA1300,00 € 



 

 

KOSGEB DESTEĞİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR  

KOSGEB Desteği Alabilmek İçin Gerekli Şartlar 

 

KOSGEB Kimlere Destek Verir? 

 

KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmelere  destek vermektedir,  

Her işletmeden 1 kişi destek alabilir,  

Firmaların KOSGEB veri tabanına kayıtları güncel olmak zorundadır (Her firma  kuruluğu 

şehirdeki Kosgeb Müdürlüğüne bağlıdır lütfen bağlı olduğunuz müdürlüğü arayıp önce veri 

tabanı kaydınızı yaptırınız)  

 

KOSGEB Destek oranı Nedir?  

 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi 

 

KOSGEB Ne İçin Destek Verir ? 

 

Firmaların,  

Yurtdışı Pazar  araştırması,  

İhracat artıracak önemi projeler , iş görüşmelerinin organize edilmesi  

İstihdam ekonomi gibi hususların artışına neden olacak faaliyet   

 

KOSGEB’in destek verdiği 4 Faaliyet/organizasyon  nedir?  

KOSGEB 4 maddeden en az 2 sinin yerine getirilmesi şartı ile gezilere destek verir  

B2B İş Görüşmeleri ) Olmazsa olmaz kuraldır)  

Fuar Ziyareti  

Fabrika Ziyareti  

STK ziyareti  

 

Yurtdışı iş Gezilerine KOSGEB den destek alma Süreci/ÇATI Kuruluş   
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Yurtdışı İş Gezilerine KOSGEB desteği için KOSGEB TOBB vey TESK i muhatap 

alarak , bu 2 kuruluştan hangiis ile ilerlenirse onların görevlendirdiği alt  bir çatı kuruluş 

ile işlemleri yürütür  (TOBB- VINCDER veya TESK- VINCDER veya TOBB –XYZ 

Tıcaret Odası gibi ))  

 

Yukardaki 4 maddenin hangilerini yerine getirileceği taahhüdü verilmişse bunlar yazılı belge 

olarak KOSGEB’ kurumunuz tarafından geziye en fazla 15 gün kala müracaat dosyası içinde 

ibraz edilmelidir,  

 

Bir diğer kural en az 10 firmanın bir çatı kuruluş altında başvuru yapması gerekmektedir.  

 

Yapılan müracaat sonrası firmalar Destek çıkmış olan gezi için ayrıca KOSGEB’e müracaat 

edip kayıt yaptıracaktır,  

 

Ödemeler Çatı kuruluşun anlaşma yaptığı turizm firmasına havale yolu ile yapılacaktır,  

 

Gezi Sonrası Ticaret Odası tarafından Sonuç Raporu  

Yurtdışı iş Gezisi sonrası müracaat formunda taahhüt edilen 2 faaliyetin yerine getirildiğini 

belge, resim kartvizit gibi unsurlarla ispat edip Sonuç raporu hazırlanacaktır, söz konusu 

sonuç raporu KOSGEB tarafından onaylandıktan sonra, firmalara geri ödeme için bağlı 

bulundukları KOSGEB müdürlüğüne müracaat edeceklerdir,  

Firmalar tarafından KOSGEB’e Geri Ödeme talebi  

Turizm firması gezi sonrası fatura ile birlikte ödeme dekontunu firmaya ibraz edecek olup 

akabinde KOSGEB den geri ödeme talep edecektir  

Diğer tüm detaylar aşağıdaki linkteki gibidir…  

http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/17.01.2018_Genel_Deste

k_Pr ogram%C4%B1.pdf 

 

 

Başvuru esnasında Geziyi düzenleyen ÇATI KURULUŞUN Kosgebe Sunulacak olan Form,  

 

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/%C4%B0sletme%20Gelistirme%20Destek

%20P rogram%C4%B1/FRM.14.02.01- 

Yurt_Dc%CC%A7u%CC%88c%CC%A7_o%CC%80u%CC%88_Gezisi_Programc%CC%A7

_DA 

%CC%8Azenleyici_Kurulc%CC%A7u%CC%88_Bau%CC%88vuru_Formu_ve_TaahhA%CC

%8At namesi_16.08.2018.pdf 
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https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/%C4%B0sletme%20Gelistirme%20Destek

%20P 

rogram%C4%B1/DOK_14.00.01_Yurt_Dc%CC%A7u%CC%88c%CC%A7_o%CC%80u%C

C%88 _Gezisi_Programc%CC%A7_DA%CC%8Azenleyici_Kuruluu%CC%88- 

Gera%CC%81ekleu%CC%88tirilecek_Faaliyetlere_o%CC%80liu%CC%88kin_Bilgi_DokA%

CC% 8Amanc%CC%A7.pdf 

 

Destek  

 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi 
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