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Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 Katılım bedeli, aşağıda belirtilen paket kapsamında 27.000 TL’dir.  

 Ödemelerin, Başvuru Formu doldurulduktan sonra katılımcının belirtmiş olduğu e-posta adresine 

gönderilen onay mesajı içeriğindeki İMMİB banka hesabına havale yoluyla gerçekleştirilmesi 

mümkündür. İMMİB banka bilgileri katılımı uygun görülen firmalarımıza e-posta aracılığı ile 

iletilecektir. 

 Katılım bedeli ödemelerinin, başvurucu firma hesabından yapılması gerekmektedir. 

 Heyete katılım; ödeme dekontlarının Genel Sekreterliğimize (selim.sahin@immib.org.tr)  

ulaşmasıyla kesinleşecektir. 

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

bırakılmaması önem arz etmektedir. 

 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. 

 Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir. 

 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. 

 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. 

 Meksika’ya girişte 30 gün geçerli tek girişli vize ücretsiz olarak e-vize şeklinde 

(https://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html ) temin edilebilmektedir. Schengen Bölgesi 

ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Birleşik Krallık (İngiltere ve Kuzey 

İrlanda) geçerli çok girişli vizesine sahip olanlar ya da bu ülkelerde daimi oturma iznine sahip 

olanlar Meksika'ya vize almadan seyahat edebilmektedir. Ülkeye girişte sorun yaşanmamasını 

teminen bu sayılan ülkelere vizesi olanların yine de ilaveten e-vize almasında fayda 

görülmektedir. E-vize formunu doldururken harflerin anlaşılır olması önemli bulunmaktadır. 

Pasaporttaki ve vize formundaki bir harfin dahi farklı olmasından dolayı vize temininde sorun 

yaşanabileceğinden, anılan hususta azami dikkat edilmesi gereklidir. 

 Meksika'ya girişte herhangi bir kısıtlama ve COVID testi veya karantina yapma zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

 İMMİB’in, Meksika Ticaret Heyeti'ni Covid-19 salgınının seyrini göz önüne alarak iptal etme 

hakkı saklıdır. 

Ayrıntılı Bilgi İçin: 

Ali KALDIRIMCI / 0 212 454 00 10 / ali.kaldirimci@immib.org.tr  

Selim ŞAHİN / 0 212 454 08 51 / selim.sahin@immib.org.tr 
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MEKSİKA GENEL NİTELİKLİ TİCARET HEYETİ 

TASLAK PROGRAMI 

20-23 ŞUBAT 2023 

  

20 Şubat 2023, Pazartesi 
 

02:15 – 08:10 : THY’nin TK181 sefer sayılı uçağı ile Mexico City’e hareket (14 saat 55 dk) 

09:30 – 10:00 :  Havalimanından otele hareket 

10:00 :   Otele varış ve check-in işlemleri 

17:00 – 18.00 :   Heyet Bilgilendirme Toplantısı  

 

21 Şubat 2023, Salı 

09:30 – 10:00 :  Kayıt 

10:00 – 10.40 :  Açılış Konuşmaları 

10:40 - 12:30  : B2B Görüşmeleri 

12:30 – 13:30 :  Öğle yemeği  

13:30 – 17:30 :  B2B Görüşmeleri 

19:30 :   Akşam Yemeği  

 

 

22 Şubat 2023, Çarşamba 

Pazar Araştırması ve Firma Ziyaretleri 

 

 

23 Şubat 2023, Perşembe 

05:30 :   Otelden Check out 

06:00 – 06:30 :  Hava Alanı Transferi 

09:50 :   THY TK181 ile İstanbul’a hareket (15 saat 45 dk + 1 Gün) 

 

24 Şubat 2023, Cuma 

10:35 :   İstanbul’a varış 
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