
SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE 

İLİŞKİN 2014/4 SAYILI KARAR’IN 

UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 

 

KATILIMCI DESTEĞİ 

 

1) Katılımcı bilgilerini gösterir tablolar (EK-11) 

 

2) Katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış destek başvuru dilekçesi. 

(EK-5B)  

 

3) Katılımcı ile ilgili güncel bilgileri içeren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi 

 

4) Geçerli tarihli imza sirküleri aslı veya bir örneği 

 

5) Katılımcıya Kayıtlı Elektronik Posta Adresi ile yapılacak tebligatlara ve destek müracaatına 

ilişkin ibraz ettiği faturaların (e-fatura dahil) herhangi başka bir İhracatçı Birliği Genel 

Sekreterliği veya kamu kurum/kuruluşu nezdinde Karar kapsamında yer alan bir harcama 

kalemi için kullanılmayacağına ilişkin Beyanname (EK-6)  

 

6)  Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından 

imzalanmış Taahhütname (EK-7) 

 

7) Destek kapsamındaki harcamalara ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin 

bankacılık kanalıyla ödendiği ayrıca tevsik edilen faturaların aslı veya bir örneği (e-fatura 

olması halinde bir örneği yeterli olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden 

kontrol edilir) 

 

8) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; 

bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat 

tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere 

müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (SDŞ, DTSŞ ve üretici 

imalatçı organizasyonlarından statülerini belirtir belge ibrazı yeterli olup, kapasite raporu ibrazı 

aranmaz. Katılımcının kapasite raporu almak üzere müracaat ettiğini gösteren belge ibraz 

etmesi durumunda, başvuru kesinleşene kadar destek müracaat dosyası bekletilecek olup 

müracaatın olumsuz sonuçlanması halinde destek başvurusu reddedilecektir.) 

 

9) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen 

hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz 

raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi 

Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir 

örneği, 

 

10) Katılımcı marka sergilediyse Marka Tescil Belgesinin bir örneği 
 

11) Katılımcı pazarlamacı firma ise üretici firma ile yaptığı Pazarlama Sözleşmesi 

  



EK-5/B 
 

YURT İÇİ FUAR KATILIMCI DESTEK BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 

 

                                            …../...../..... 

 

 

…………………………………………………………. 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

 

 

Aşağıda ayrıntılı bilgileri verilen fuara yönelik katılımımız çerçevesinde gerçekleştirmiş 

olduğumuz harcamalar için “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 

2014/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanmak istiyoruz. 

 

Söz konusu fuara katılımımıza ilişkin destek başvurusu için gerekli belgeler ekte 

sunulmaktadır. 

 

 Bilgileri ve gereği arz olunur. 

  

 

                                                        KAŞE - İMZA 
            (Katılımcı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi) 

 

 

KATILIMCININ: 

 

Unvanı : …………………………………………………………………..... 

 

Vergi  no : ......…………...................... ……………………………………… 

 

Adresi  : .....…………...................... …………………………………….… 

 

Tel No  : .....…………...................... …………………………………….… 

 

Faks no : ....................................................................................................... 

 

 

DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNULAN FUARIN: 

 

Adı   : ............................................................................................ 

 

Tarihi   : …………………………………………………………….. 

 

Düzenlendiği Şehir : …………………………………………………………….. 

 

Düzenlenme sayısı  : ………………..……………………………………………. 

 

 

 



 

EK-6 
BEYANNAME 

EKONOMİ BAKANLIĞINA 

“2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar”da yer 

alan desteklerden yararlanmak üzere başvurusunu gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz için, 

 

Bakanlıkça yürütülen ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden 

yararlanmak için başvuruda bulunmadığımızı/ bulunmayacağımızı, 

 

2014/4 sayılı Karar’da yer alan destek kalemlerinden faydalanmak üzere bir İhracatçı Birliği Genel 

Sekreterliği (İBGS) ya da kamu kurum/kuruluşuna ibraz ettiğimiz faturaları ya da bu faturalara ait 

nüshaları başka bir İBGS ya da kamu kurum/kuruluşuna ibraz etmeyeceğimizi, aksi davranışımızın 

tespiti halinde; başvuru dosyaları inceleme aşamasında ise mükerrer başvurulardan her birinin 

incelemeden kaldırılarak olumsuz neticelendirileceğini, destek başvurularından bir kısmı ya da tamamı 

olumlu neticelenmiş ve tarafımıza ödeme yapılmış ise,  6183 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde 

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak fazla ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 

hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu 

tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu 

kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi, 

 

Bakanlığınızca ya da ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince tarafımıza yapılacak her türlü 

bildirimin, aşağıda yazılı olan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuata göre edinmiş 

olduğumuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yapılmasını, söz konusu KEP adresine yapılacak 

bildirimleri, tarafımıza tebliğ edilmiş olarak kabul ettiğimizi, 

beyan ederim. 

 

 

 

ŞİRKETİN UNVANI  : 

ŞİRKETİN ADRESİ  : 

KEP ADRESİ                          : 

TELEFON/FAKS   : 

VERGİ DAİRESİ   : 

VERGİ NUMARASI   : 

TİCARET SİCİL NO  : 

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER*  : 

YETKİLİ İMZA/İMZALAR : 

TARİH                                   : 

KAŞE                                     :   



 

EK-7 
TAAHHÜTNAME  

MALİYE BAKANLIĞINA 

 

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet 

Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen, Para-Kredi ve 

Koordinasyon Kurulunun 16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar”ı 

çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan tarafımıza herhangi bir sebeple fazla 

ve/veya gereksiz bir ödeme yapılması halinde, haksız yere yapılan destekleme ödemelerini, 

ödeme tarihinden itibaren 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da 

öngörülen gecikme zammına eşit oranda faizi ile birlikte ve anılan Kanun’da belirtilen usuller 

çerçevesinde, derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul 

ettiğimizi taahhüt ederiz. 

 

ŞİRKETİN UNVANI  : 

ŞİRKETİN ADRESİ   : 

TELEFON/FAKS : 

VERGİ DAİRESİ : 

VERGİ NUMARASI  : 

TİCARET SİCİL NO : 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA 

 

Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza 

yatırılmasını arz ederim. 

 

BANKA UNVANI                  :  

BANKA ŞUBESİ                  :  

BANKA ŞUBE KODU          : 

TL HESAP NO (IBAN NO)  :  

 

 

 

 

 

 

TARİH                                     : 

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER*    :  

YETKİLİ İMZA/İMZALAR : 

 

ŞİRKET KAŞESİ   :   

 

 
*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve Organizatörü  temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına 

imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler 

 

 



EK-11 
GÖZLEMCİ RAPORU VE KATILIMCI LİSTELERİ 

 

Gözlemci Raporu; (A)Değerlendirme, (B)Yerli Katılımcı Tablosu ve (C)Yabancı Katılımcı Tablosu ve 

(D) Ekler bölümlerinden oluşur. Katılımcıların Karar ve Genelgeye uygun olarak yükümlülüklerini 

yerine getirmedikleri tespit edilirse, Yerli Katılımcı tablosunda görüşler ve tespitler bölümünde 

belirtilir. Detaylı açıklama gerekiyorsa raporda ayrıca yazılabilir. 

 

Gözlemci; fuar süresince stantları gezerek mevzuatla ilgili konuları gözlemler. İhtiyaç olması 

durumunda katılımcılardan detaylı bilgi alır. Katılımcı listesi ve fiili katılımı karşılaştırır. Stand 

büyüklüklerini, kullanılan markaları ve ürünlerin Türkiye menşeli olup olmadığını kontrol eder. 

Katılımcı veya Organizatörle ilgili mevzuata aykırılık durumu tespit ettiğinde ihtiyaç duyarsa, tutanak 

düzenleyerek durum tespiti yapar. Tutanakta, birden fazla gözlemci varsa hepsinin imzasının yanı sıra, 

katılımcılardan biri veya organizatörün temsilcisinin de imzası olmak zorundadır. 

 

A) DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme bölümünde fuarın genel özellikleri, başarısı, etkinliği ve önemli görülen hususlar ile 

Organizatöre dair tespit ve değerlendirmelere yer verilir.  

 

  

B) YERLİ KATILIMCI TABLOSU 
 

 FUARIN: 

-  - ADI                          : 

-  - YERİ VE TARİHİ   : 

-  - YERLİ KATILIMCI SAYISI     : 

-  - TOPLAM KATILIMCI SAYISI : 
 

SIRA 
Katılımcı Unvanı Markaları Stand 

Alanı 

(m
2
) 

Salon ve 

Stant 

Numarası 

Görüşler ve 

Tespitler 

      

      

TOPLAM  

 

*Yerli Katılımcı tablosunda görüşler ve tespitler bölümünde belirtilen hususlarla ilgili tablonun 

devamında daha detaylı açıklama yapılabilir. 

 
  

C) YABANCI KATILIMCI TABLOSU 
 

 FUARIN: 

-  - ADI                          : 

-  - YERİ VE TARİHİ   : 

-  - YABANCI KATILIMCI SAYISI     : 

-  - TOPLAM KATILIMCI SAYISI : 
 

SIRA 
Katılımcı Unvanı Markaları Stand 

Alanı 

(m
2
) 

Salon ve 

Stant 

Numarası 

Görüşler ve 

Tespitler 

      

      

TOPLAM  

D) EKLER 

Fuar kataloğu, tutanaklar ve eklenmesinde yarar görülen diğer belgeler 


