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KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ 
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 

6 Ekim 2012 tarih 28433 sayılı resmi gazetede yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının 

desteklenmesine ilişkin tebliğ yayımlanmıştır. 

“Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcıların desteklenmesi” 

Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 

2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak 

hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen 

fatura tutarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir. 

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, Yurt Dışı Fuarın genel nitelikli 

uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD 

Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma 

Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 

ABD Dolarını geçemeyecektir.  

Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet 

gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 

10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan 

sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe 

faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan 

kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeli esas alınarak 

hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenecektir. 

 Katılımcının, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, standa 

görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım 

bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen 

fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD 

Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla destek 

kapsamında SDŞ’ye ödenecektir. 

Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri 

malzeme teknolojileri, nanoteknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve 
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elektronik konularında üretim yapması durumunda standa görevlendirilen en fazla 2 

temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak 

hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, 

ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 

15.000 ABD Dolarını  geçmemek kaydıyla destek kapsamında katılımcıya ödenir. 

Üretici/imalatçı organizasyonlarını katılacağı yurt dışı fuar 

organizasyonlarında  standda  görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-

dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak 

kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli 

fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek 

kaydıyla ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin 

hesaplanmasında her yurt dışı fuar organizasyonu için azami 36 m2’lik alan esas alınacaktır. 

“Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarına İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi” 

Bakanlıkça görevlendirilen organizatörün, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik 

olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektör/sektörlerin ve/veya katılımcıların ve/veya yurt dışı fuar 

organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirmek üzere; 

a) Defile, 

b) Fuar konusu sektör/sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı ve duyuru, 

c) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri, 

ç) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri, 

d) Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam, 

e) Toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere, fuar konusu sektör/sektörlerin, katılımcıların 

ve/veya Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve katılımcı firmalara Bakanlıkça (İhracat Genel 

Müdürlüğü) belirlenen iletişim hizmetlerini vermeye yönelik info stand, 

f) Katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini geçmemek üzere 

gösteri/etkinlik/trend alanı, 

harcamaları destek kapsamındadır. 
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Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Bakanlıkça görevlendirilen organizatör tarafından 

yapılan birinci fıkra kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcılara 

kiralanan m2 cinsinden toplam fuar alanının katılım bedeli ile çarpımı sonucunda bulunacak 

tutarın %25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000 ABD 

Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar %75 

oranında destekten yararlandırılır. 

 Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli 

Katılımlarda, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulacak tanıtım projesine verilecek ön 

uygunluğa istinaden, yurt dışı fuar organizasyonunun, fuar konusu sektör/sektörlerin, Türk 

ihraç ürünlerinin ve/veya katılımcıların tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek 

gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için ikinci fıkrada belirtilen 120.000 ABD Doları destek 

miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75’ini geçmemek üzere 

80.000 ABD Dolarına kadar ödeme yapılır.” 

  Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat 

imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye 

masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD 

Doları’nı geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, 

elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet 

gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 

ise 6.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si destek tutarına ilaveten desteklenir.  

Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, nakliye 

harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi 

sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %75’i ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan 

kirasının tamamı 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında SDŞ’ye 

ödenecektir. 

Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri 

malzeme teknolojileri, nanoteknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve 

elektronik konularında üretim yapması durumunda nakliye harcamaları, stand harcamaları ve 

standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım 

masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD 

Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenecektir. 
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Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, 

nakliye harcamaları,stand harcamaları ve standa görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin 

ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan 

kirasının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. 

Üretici/imalatçı  organizasyonuna yapılacak ödemelerde, destek tutarı her fuar için azami 36 

m2’lik alan üzerinden hesaplanacaktır. 

 

 

Saygılarımızla, 
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 6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28433 

TEBLİĞ 
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: 

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 (TEBLİĞ NO: 2012/5) 

MADDE 1 – Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 13/9/2012 tarihli ve 2012/7 sayılı Yurt Dışında 
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar No: 2009/11) ile Yurt Dışında 
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kararına istinaden, 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Gerçekleştirilen 
Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, 
ihracatçı birliğineüye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici/imalatçı organizasyonlarının yurt 
dışı fuar organizasyonlarına iştiraklerine ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen 
desteklenecek sektörelnitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin 
harcamalarının bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu’ndan karşılanmasıdır.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 
kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, 
kuruluş veya üretici/imalatçı organizasyonlarıyararlandırılır.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı, 

b) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, 

c) Kuruluşlar: Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu 
gerçekleştirme yetkisi verilen kuruluşları, 

ç) Organizatör: Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu 
gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları, 

d) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan veya Bakanlıkça belirlenerek 
ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara 
bireysel katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile 
Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici/imalatçı organizasyonunu, 
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e) Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı firmaları bir 
araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Sektörel tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek ve benzeri 
yapılanmaları), 

f) Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında 
düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve 
Milli Katılım organizasyonunu, 

g) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara, Türk 
firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları, 

ğ) Bireysel Katılım: Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen 
desteklenecek sektörelnitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarını, 

h) Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sadece Türk 
ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarını, 

ı) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce Türk 
ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuar organizasyonlarını, 

i) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sektör bazında 
ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen, yabancı katılımcıların da iştirakine açık 
uluslararasısektörel nitelikli fuar organizasyonlarını, 

j) Katılım Bedeli: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen 
organizatöre katılımcı tarafından ödenecek, fuarla ilgili nakliye, gümrükleme, sigorta, yer kirası, stand konstrüksiyonu, 
dekorasyon giderleri ve verilecek hizmetler toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış, desteğe esas olacak azami 
bedelini 

ifade eder.” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcıların desteklenmesi 

MADDE 5 –  (1) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 
temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek 
tutarınıaşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si destek kapsamında 
katılımcıyaödenir. 

(2) Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, Yurt Dışı Fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli 
Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli 
Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 
ABD Dolarını geçemez. 

(3) Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD 
Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, 
endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının 
destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeli esas alınarak 
hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği ikinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmadan 
uygulanır. 
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(4) Katılımcının, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, standda görevlendirilen en fazla 2 
temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek 
tutarınıaşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 
10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla destek 
kapsamında SDŞ’ye ödenir. 

(5) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme 
teknolojileri, nanoteknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim 
yapması durumundastandda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile 
katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, 
ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 
ABD Dolarını  geçmemek kaydıyla destek kapsamında katılımcıya ödenir. 

(6) Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurt dışı fuar organizasyonlarında standda görevlendirilen 
en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek 
tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 
10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek 
kaydıyla ödenir. Üretici/imalatçıorganizasyonuna yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin hesaplanmasında her yurt 
dışı fuar organizasyonu için azami 36 m2’lik alan esas alınır. Üretici/imalatçı organizasyonları, 
kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, söz konusu alanda münferiden 
firmalara ait ürünleri sergileyemezler. 

(7) Organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların destek tutarı, nakliye hizmetini organizatörden alan 
diğer katılımcıların katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşamaz.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarına İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

MADDE 6 – (1) Bakanlıkça görevlendirilen organizatörün, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak 
Türk ihraç ürünlerinin, sektör/sektörlerin ve/veya katılımcıların ve/veya yurt dışı fuar organizasyonunun 
tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirmek üzere; 

a) Defile, 

b) Fuar konusu sektör/sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı ve duyuru, 

c) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri, 

ç) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri, 

d) Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam, 

e) Toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere, fuar konusu sektör/sektörlerin, katılımcıların ve/veya Türk 
ihraçürünlerinin tanıtımı ve katılımcı firmalara Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen iletişim hizmetlerini 
vermeye yönelik info stand, 

f) Katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/trend alanı, 

harcamaları destek kapsamındadır. 

(2) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Bakanlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan birinci fıkra 
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kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcılara kiralanan m2 cinsinden toplam fuar alanının 
katılım bedeli ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın %25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli 
olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar %75 
oranında destekten yararlandırılır. 

(3) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, 
Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, yurt dışı fuar 
organizasyonunun, fuar konusu sektör/sektörlerin, Türk ihraç ürünlerinin ve/veya katılımcıların tanıtımına yönelik 
gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için ikinci fıkrada belirtilen 120.000 ABD Doları destek 
miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75’ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına 
kadarödeme yapılır.” 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 7 – (1) Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen 
desteklenecek sektörelnitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım gerçekleştirilmesi 
durumunda; katılımcının nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan 
kirası ile katılımcıların standlarındagörevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım 
masraflarının %50’si, 15.000 ABD Doları’nıaşmamak üzere ödenir. 

(2) Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana 
sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 
10.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz 
eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye 
masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si bu 
maddenin birinci fıkrası çerçevesinde hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği birinci 
fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.  

(3) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, nakliye 
harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım 
masraflarının %75’i ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının tamamı 15.000 ABD 
Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında SDŞ’yeödenir. 

(4) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme 
teknolojileri, nanoteknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim 
yapması durumunda nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin 
ekonomi sınıfı gidiş-dönüşulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş alan kirasının %75’i, 
15.000 ABD Doları’nı aşmamaküzere destek kapsamında katılımcıya ödenir. 

(5) Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, nakliye 
harcamaları,stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım 
masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD 
Doları’nı aşmamak üzere ödenir.Üretici/imalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, destek tutarı her fuar için 
azami 36 m2’lik alan üzerinden hesaplanır.” 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 8 – (1) Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt 
dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarların başlama 
tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili 
organizatörütarafından düzenlenen boş alan ve/veya stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya 
faturasını ibraz eder.” 
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MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 9 – (1) İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak 
nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak 
eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. 

(2) Katılımcının yılda bir defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan 
edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine yurt dışı fuar 
organizasyonu kapsamında katılması durumunda, stand ve nakliye hizmetine ilişkin harcamaları, standında 
görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak 
hesaplanan destek tutarınıaşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si, bireysel 
katılımlarda ise nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi 
sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %50’si destek 
kapsamında 50.000 ABD Dolarınıgeçmemek üzere katılımcıya ödenir. 

(3) Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar sonrası destek başvurusunu yaparken 
prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir. 

(4) İkinci fıkradan yararlandırılan katılımcılara bu Tebliğin diğer maddelerinde belirtilen % 50’den daha 
yüksek destek oranları uygulanmaz. Prestijli fuar katılımı gerçekleştiren katılımcılar söz konusu fuar katılımlarında bu 
Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen 50 m2 sınırlaması ile üretici/imalatçı organizasyonlarına yönelik 36 
m2 sınırlamasından muaftır.” 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, 
giderlerin fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. 
Katılımcıtarafından yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz. 

(2) Yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin destek hesaplaması yapılırken Bakanlıkça (İhracat Genel 
Müdürlüğü) belirlenen ve ilan edilen katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarının aşılmaması kaydıyla, 
fatura ve ödeme belgesinden düşük olanına ait tutar değerlendirmede esas alınır. Destek hesaplamasında sadece 
gerçekleşenödemeler dikkate alınır.” 

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 11 – (1) Ödemeye ilişkin ibraz edilen belgelerdeki harcamaların (dolaylı vergiler dahil), Türk 
Lirası(TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD 
Dolarıkarşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.” 

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 12 – (1) Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları, düzenlenecek 
organizasyon ile ilgili öngörülen katılım bedelinin ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Bakanlık 
tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılır.” 

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki başlık eklenmiş ve aynı madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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“Müracaat Süresi ve Başvuru Mercii 

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini 
müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcı ve/veya organizatör tarafından, 
Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel düzeyde katılımı desteklenen uluslararası sektörel fuar katılımlarında ise 
katılımcı tarafından; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine 
intikal ettirilir. Bakanlıkça gözlemci görevlendirilmeyen bireysel düzeyde katılımı desteklenen 
uluslararası sektörel fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliklerine, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği üyesi olması gerekmeyen katılımcılar tarafından ise herhangi 
bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal ettirilir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde 
müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilir. İlave sürenin ne 
kadar olacağı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir. 

(2) Yurt dışı fuar organizasyonlarında ve Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel düzeyde 
katılımıdesteklenen uluslararası sektörel fuar katılımlarında, ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği, başvuru 
dosyasınıBakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) göndereceği ve gözlemci raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler 
doğrultusunda sonuçlandırır. 

(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemeyi yapmak suretiyle; ödeme yapılacak 
katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen TCMB’ye bildirir. 

(4) Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar 
destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.” 

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 14 – (1) Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri 
için ürünlerinistandlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara 
broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.” 

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 17 – (1) Katılımcının, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, Türk 
malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik 
yaklaşımınınülkemiz itibarını zedelediğinin, bu Tebliğ kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama 
kalemleri için destek aldığının ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi 
kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18 inci madde hükmü çerçevesinde işlem 
yapılır.” 

MADDE 15 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen stand harcamalarına ilişkin 
düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirilen ve henüz sonuçlandırılmamış olan prestijli 
fuar katılımlarıdahil olmak üzere uygulanır.” 

MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

  
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
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