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Hizmet Tarifesi 
 
 

TD-IHK, Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bir kurum olarak 
çalışmalarını yürütürken hem bünyesindeki üyelere hem de ilgililere ticari faaliyetlerinde destek 
olmak amacıyla bir takım profesyonel hizmetler sunmaktadır. Bazı hizmetler aşağıda sıralanmıştır. 

 
1) Etkinlikler 

 
a) TD-IHK tarafından düzenlenen etkinlikler  
b) TD-IHK destekli kurumsal etkinlikler 

 
2) Toplantı salonu kiralama 
3) Delegasyon seyahatleri / B2B Organizasyonları 
4) Pazar raporlarının / Adres listelerinin hazırlanması 
5) Vize davetiyeleri 
6) İş ilanları 
7) Ticari partner arama 

 
Genel olarak bütün hizmetlerimiz üyelerimiz için ücretsiz olup zaman kısıtlaması veya uzmanlık 
gerektiren araştırmalarda istisnalar olabilmektedir. Bu durumda sizinle önceden iletişime geçilmekte 
ve ücretlendirme TD-IHK için oluşacak olan giderler baz alınarak yapılmaktadır. 

 
Hizmetlerin kapsamı ve ücret tarifeleri hakkında kapsamlı bilgi aşağıda yer almaktadır. Fatura adresi 
olarak Türkiye’de yerleşik şirketlerin TD-IHK’dan hizmet alması durumunda KDV ödenmemektedir.  
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TD-IHK tarafından düzenlenen etkinlikler 
 
TD-IHK etkinliklerinin ana hedefleri aşağıda yer almaktadır:  
 

• Network oluşturma ve görünürlük  

• Ticari partner arama  

• Bilgi ve know-how aktarımı  

• Güncel ticari gelişmeler hakkında bilgilendirme  

• Eğitim 

• Üst düzey ticari aktörlerle bir araya gelme 
 
Etkinliklerimiz farklı konseptlerde gerçekleştirilmektedir, bunlardan bazıları aşağıda yer almaktadır:  
 

• Business Kahvaltıları 

• Seminerler / Koçluk eğitimleri 

• Resepsiyonlar 

• Workshoplar / Çalışma Grupları 

• Sektörlere özel etkinlikler 

• Genel Kurul Toplantıları 
 
Program içerikleri, üyelerimizin Odamızla paylaştığı fikir ve öneriler dikkate alarak geliştirilmektedir. 
TD-IHK tarafından düzenlenen bu etkinlikler, etkinliğin kapsamı ve bütçesine göre değişiklik 
göstermektedir.  
 
 
 

 
                          

  

Hizmet TD-IHK Üyeleri Üye olmayanlar  

Etkinlik katılımı Ücretsiz veya indirimli 
Katılım ücreti, etkinliğe göre 

değişim göstermektedir 

Etkinlikler 
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TD-IHK destekli kurumsal etkinlikler 
 
TD-IHK, kendi etkinliklerinin yanı sıra sizlere de içerikleri TD-IHK tüzüğüne uygun olan etkinliklerinizin 
organizasyonunda ve gerçekleştirilmesinde destek sağlamaktadır.   
 
Genel olarak etkinliklerinize destek verme hizmeti üyelere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bunun 
istisnasını üçüncü hizmet sağlayıcılarından satın olacak olan hizmetler oluşturmaktadır.  
 
Üye olmayan şirketler, Ticaret ve Sanayi Odaları, dernekler ve ilgili kurumlar düzenlemek istedikleri 
etkinliklerde deneyimli TD-IHK ekibinin profesyonel desteğinden yararlanabilirler. Size özel fiyat 
teklifini almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.  
 
Gider kalemlerinden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:  
 

 

 
 

  

Hizmet TD-IHK Üyeleri Üye olmayanlar 

TD-IHK toplantı salonunu 
kiralama 

Bkz. Toplantı salonu tarifesi 
(indirimli) 

Bkz. Toplantı salonu tarifesi 

Konuşmacı / Uzman bulma Ücretsiz 50,- € + KDV 

Davetiyelerin tercüme edilmesi 
(Almanca / Türkçe) 

Ücretsiz 100,- € + KDV 

Davetiyenin TD-IHK ağında 
dağıtılması 

Ücretsiz 100,- € + KDV 

Üçüncü hizmet sağlayıcılarından 
satın alınan hizmetler 

Tahsil edilir Tahsil edilir 
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Potsdamer Platz, Berlin’in merkezinde yer alan ve en önemli ekonomik, siyasi ve sosyal kurumları 
içerisinde barındıran özel bir bölgedir. Bu semtin tam ortasında bulunan toplantı ve seminer 
odalarımız, rahat ve verimli çalışmalar yapmak, workshop düzenlemek veya elemanlarınıza eğitim 
seminerleri vermek için şık ve prezentabl bir ortamda keyifli bir 
çalışma alanı sağlamaktadır. Esnek tasarlanmış odalarımız geniş 
pencereleriyle doğal gün ışığı görmektedir. 
 
Birkaç dakika içinde Potsdamer Platz ve Hauptbahnhof (Merkez 
tren garı) metro ve otobüs istasyonlarına ulaşabilirsiniz. Buradan 
Berlin’in her yerine ulaşım imkanları mevcuttur (Otobüs, U-Bahn, 
S-Bahn, Regional Express), bunun yanı sıra yakın çevrede 
bulunan konaklama tesislerinden de yararlanabilirsiniz. 
 
Ayrıca ofisimizin hemen yanında aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Mall of Berlin AVM ve birçok 
restoran bulunmaktadır. Aynı zamanda personelinizi veya misafirlerinizi rahatlıkla ağırlamak için 
catering hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. 
 
Ofisimiz, seminer ve toplantılarınız için ihtiyacınız olan en yeni teknolojik ekipmanı bulundurmakta ve 
etkinliğinizin en başarılı şekilde düzenlenmesini sağlamaktadır. 
 
Korona önlemleri kapsamında toplantı salonumuzun yalnızca kısıtlı bir şekilde kullanıma açık 
olduğunu lütfen dikkate alınız. Uygun bir çözüm için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Oturma düzeni Sandalye sayısı 
U Şekil 28 
Dikdörtgen 20 
Tiyatro düzeni 48 
Ayakta + bar masaları 60 
Parlamento şekli 16 
Balık sırtı şekli 44 
 
Toplam Alan 

 
70/30m2 

Toplantı ve Seminer Salonu 
 

Ekipman: 
 
• Laptop 

• Projektör 

• Kablosuz İnternet 
• Yazı Tahtası 

• Sunum çantası 

• Hoparlör sistemi 

• Bar masaları 
 

 

Oturma düzeni örnekleri: 
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*Fiyatlara KDV eklenecektir. 

Hizmet  TD-IHK Üyeleri Üye olmayanlar 

    

Büyük Toplantı Salonu  
70 m2 

1 Gün (8 Saat) 300,- € 500,- € 

1/2 Gün (4 Saat) 150,- € 300,- € 

 

Küçük Toplantı Odası 
30 m2 

1 Gün (8 Saat) 100,- € 180,- € 

1/2 Gün (4 Saat) 60,- € 100,- € 

Saat 18:00’i aşan toplantılar için toplantı salonu ücretleri üye ve üye olmayanlar için %20 oranında artar. 

Çay + kahve, su, meyve 
suyu, kurabiye  

1 Gün (8 Saat) (Kişi başı) 4,- € (Kişi başı) 5,- € 

1/2 Gün (4 Saat) (Kişi başı) 2,- € (Kişi başı) 3,- € 

Catering                                    Talep üzerine 

Ekipman,  
Projektör + Laptop, 
Presenter  

1 Gün (8 Saat) 30,- € 50,- € 

1/2 Gün (4 Saat) 15,- € 25,- € 

 

Yazı tahtası 1 Gün (8 Saat) Ücretsiz 20,- € 

1/2 Gün (4 Saat) Ücretsiz 10,- € 

Hoparlör sistemi 
2 büyük hoparlör + 1 
mikrofon 

1 Gün (8 Saat) 30,- € 50,- € 

1/2 Gün (4 Saat) 15,- € 25,- € 

Not defteri + kalem  (Kişi başı) 1,50,- € 

Çıktı  0,05 € / siyah-beyaz sayfa 
0,20 € / renkli sayfa 

 

 
Leipziger Platz 14 
10117 Berlin 
T: 030 233 299 50 
F: 030 233 299 510 
E: info@td-ihk.de 
www.td-ihk.de 
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Genel olarak tarafımıza delegasyon seyahatlerinin ağırlanması veya organizasyonu ve B2B 
etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak pek çok talep gelmektedir.  
Bu hizmetimizi sizin için daha şeffaf hale getirmek adına aşağıda hizmetlerimizin ayrıntılarını 
bulabilirsiniz. Size özel paketinizi isteklerinize uygun olarak oluşturabilmemiz için lütfen bizimle 
iletişime geçin. Hizmetlerimiz dahilinde seyahatinizin uçak ve otel rezervasyonlarını organize 
etmediğimizi lütfen dikkate alınız. Talep edilmesi durumunda sizlere en uygun lokasyonu bulma 
konusunda yardımcı oluyoruz.  
 

 
  

Hizmet TD-IHK Üyeleri Üye olmayanlar  
   

KOSGEB davetiyelerinin 
hazırlanması (seyahatin teşvik 

edilmesi amacıyla) 
Ücretsiz 

Lütfen size özel teklifinizi 
almak için bizimle iletişime 

geçin. 

İlgili kurum ziyaretlerinin ve 
randevuların yönetimi 

Ücretsiz 

Şirket ve fabrika ziyaretleri Ücretsiz 

İlgili şehirlerde gerekli toplantı 
salonlarının hazırlanması ve 

organizasyon desteği 
Ücretsiz 

Talep edilen sektörde uygun 
ticari partnerlerin araştırılması 

Ücretsiz 

B2B Görüşmelerinin 
duyurulması 

Ücretsiz 

B2B Görüşmelerinin 
randevularının ayarlanması 

Ücretsiz 

Görüşme başına alınacak olan 
ücret (yalnızca gerçekleşen 

randevular için alınmaktadır) 
Ücretsiz 

Berlin dışında yapılacak olan 
etkinliklerde TD-IHK ekibinden 
en az 2 kişinin seyahat giderleri 

Tahsil edilir Tahsil edilir 

Üçüncü hizmet sağlayıcılarından 
doğacak olan diğer gerçek 

giderler (salon kirası, teknik, 
özel B2B yazılımları, çevirmen 

ücreti vb.) 

Tahsil edilir Tahsil edilir 

Delegasyonlar ve B2B Etkinlikleri  
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Türkiye veya Almanya’daki iş ilişkilerinizin hazırlık aşamasında veya optimizasyonunda güncel Pazar 
raporları, sektör raporları veya iletişim adresleri büyük bir rol oynamaktadır.  
 
Konuyla ilgili talepleriniz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.  

 

 
  

Hizmet TD-IHK Üyeleri Üye olmayanlar 

Sektör raporlarının hazırlanması Ücretsiz 

200,-€ + KDV’den başlayan 
fiyatlar (iş yüküne bağlı 

olarak) 
Size özek teklifiniz için bizimle 

iletişime geçin. 

Sektörel İletişim Listeleri 

Ücretsiz (İstisnai durumlarda 
üçüncü hizmet sağlayıcılardan 
alınan hizmetlerin masrafları 

tahsil edilmektedir. Size konuyla 
ilgili öncesinde bilgilendirme 

yapıyoruz.) 

100,-€ + KDV’den başlayan 
fiyatlar (iş yüküne bağlı 

olarak) 
Size özek teklifiniz için bizimle 

iletişime geçin. 

Pazar raporlarının / Adres listelerinin hazırlanması 
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Almanya’ya gerçekleştireceğiniz iş seyahatlerinizde destekleyici vize davetiyenizi veya referans 
yazınızı almak için TD-IHK’ya başvurabilirsiniz.  
 
Vize davetiye hizmetimiz yalnızca TD-IHK üyelerine özeldir ve ücretsiz olarak sunulmaktadır.  
 
Siz de TD-IHK’ya üye olarak Odamızın sunduğu bu ayrıcalıktan faydalanabilirsiniz.  
  

Vize Davetiyeleri 
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Kalifiye eleman arayışında mısınız?  
Hem iş verenlerden hem iş arayanlardan sıklıkla iş talepleri almaktayız. Siz de ilanlarınızı TD-IHK web 
sayfasında yayınlatabilirsiniz. Üyelerimize ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmet üye olmayanlar için 
uygun fiyatlarla sağlanmaktadır. Bu hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.  
 

 

 
  

Hizmet TD-IHK Üyeleri Üye olmayanlar 

  Tek dilde ilan İki dilde ilan 
İş ilanının TD-IHK web 

sayfasında yer alan iş ilanları 
sekmesi altında 3 ay boyunca 

yayınlanması 

Ücretsiz 100,-€ + KDV 150,-€ + KDV 

İş ilanının TD-IHK sosyal 
medya kanallarında 

paylaşılması 
 

Ücretsiz 50,-€ + KDV 

İş ilanları 
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TD-IHK’nın ticari iş birliği ilanları hizmeti ile Almanya ve Türkiye’deki muhtemel ticari partnerlerinize 
şirketinizi tanıtabilir ve şirketinizin ihtiyaçlarını ilgililerle paylaşabilirsiniz. Bu sayede ilgililer şirketiniz 
hakkında bilgi edinir ve olası bir iş birliği imkânı halinde müşterilerinize, tedarikçilerinize ya da 
ortaklarınıza ulaşmış olursunuz. 
TD-IHK her iki ülkede sahip olduğu geniş iletişim ağı ile ticari iş birliği ilanları için verimli bir platform 
oluşturmaktadır.  

 

 

Hizmet TD-IHK Üyeleri Üye olmayanlar 
İlanın (istek üzerine anonim 

olarak) TD-IHK iletişim ağında 
(her iki ülkeden bulunan 
üyeler, Ticaret ve Sanayi 

Odaları, dernekler ve 
kurumlar) dağıtımı 

Ücretsiz 

150,-€ + KDV (Paket fiyat) 
İlanın (istek üzerine anonim 
olarak) 6 ay boyunca TD-IHK 

web sitesinde yer alan dış 
ticaret portali sekmesinde 

yayınlanması 

Ücretsiz 

İlana gelen başvuruların / ilgili 
şirketlerin profillerinin 

toplanarak size geri bildirimde 
bulunulması 

Ücretsiz 

Ticari İş Birliği İlanları 
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