
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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