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 Ayrıntılı bilgi için: Ece Tırkaz - Şube Müdürü 

Efe Firat 

 

HEYETE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

 

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

banka hesabına havale yoluyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

BANKA BİLGİLERİ: 

Hesap Adı: Ege İhracatçı Birlikleri 

Banka Adı: T.Halk Bankası  

Banka Şubesi: Alsancak Şubesi  

Hesap No: 53000266 (USD Hesabı)  

Iban No: TR05 0001 2009 7310 0053 0002 66 (USD Hesabı) 

Swift: TRHBTR2AXXX 

- Heyet Başvuru formunun doldurulması sonrasında, eşleştirme firması tarafından ön 

değerlendirmesi yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme 

e-posta aracılığıyla yapılacaktır. 

- Malezya’ya yapılacak seyahatlerde umuma mahsus/hizmet/hususi/diplomatik pasaport hamili 

vatandaşlarımız, 90 gün süreyle turistik 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. 

- Malezya’ya girişte karantina zorunluluğu veya antijen/PCR testi zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

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

riayet etmesi gereklidir: 

▪ Malezya’ya giriş yapmak isteyen tüm yolcuların, ülkeye seyahatten bir hafta önce 

Kovid-19 salgını nedeniyle geliştirilen MySejahtera uygulamasını telefonlarına 

indirerek, kişisel hesap oluşturmaları gerekmektedir. 

▪ Aşılı yolcular, uygulamanın “Traveller” (Yolcu) sekmesi altında bulunan “Overseas 

Vaccination Details” (Yurtdışı Aşı Bilgileri) sekmesi üzerinden aşı bilgilerini 

yüklemelidir. 

- 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, Malezya 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 
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