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 1. Destekten tüm fuar katılımcıları faydalanabilir mi ?

 Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı 

birliğine üye şirketler  2014/4 sayılı Karar’ın uygulama usul ve 

esaslari genelgesinde yer alan şartları taşımak koşuluyla 

faydalanabilir. 

 Şahıs şirketi olarak bilinen tacir kişiler yurt içi fuar desteklerinden 

faydalanamaz. 

 2. Üretici olmayan firmalar bayilik ya da distribütörlük anlaşması

yaparak destekten faydalanabilir mi ?

 Pazarlamacı statüsünde katılım kaldırılmıştır. Firmaya ait kapasite

raporu olmalıdır.

 3. Yurt içi fuar desteği alabilmek için ihracatçı birliği üyeliği

zorunlu mudur?

 Evet zorunludur, 2014/4 sayılı kararın katılımcı tanımında ihracatçı 

birliğine üye şirket ibaresi yer almaktadır.

 İhracatçı birliği üyeliği zorunlu olmakla birlikte destek başvurusu 

her fuar için Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen ilgili 

birliğe yapılacaktır.

 Başvuru yapılacak birliğe ayrıca üye olunması gerekmemektedir.
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 4. Destekten faydalanmak için müracaat nereye ve nasıl

yapılmalı ?

 2014/4 Sayılı karar kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi

ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay

içerisinde; katılımcı tarafından Bakanlıkça belirlenen İhracatçı

Birlikleri Genel Sekreterliklerine KEP ile gönderilir.

 AYSAF Fuarı için İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

(İTKİB) Genel Sekreterliği’ne başvuru yapılacaktır.

 Yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde

yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

 5. Yurt içi fuar katılımları hangi oranda destekleniyor? Bir fuardan

en fazla hangi miktarda destek alınabilir?

 Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından 

yer kirası ve stand konstrüksiyonu(standın tasarımı, konstrüksiyonu, 

kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa ve sandalye) için ödenen 

fatura tutarının % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

 Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk 

Lirasını geçemez.

 Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek 

alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği 

destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.
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 6. Destekten faydalanmak için gerekli evraklar nelerdir?

 1. Katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış destek başvuru
dilekçesi. (EK-5B)

 2. Katılımcı ile ilgili güncel bilgileri içeren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi

 3. Geçerli tarihli imza sirküleri aslı veya bir örneği

 4. 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)

 5. Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir temsil ve ilzama yetkili kişiler
tarafından imzalanmış Taahhütname (EK-7)

 6. 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)

 7. 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.)

 8. 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,







TİCARET BAKANLIĞI AYSAF FUAR DESTEĞİ SIKÇA SORULAN SORULAR 

 7. Destekten faydalanmak için ödeme hangi yollarla

(çek,nakit,havale..) yapılmalıdır?

 Şirket Kredi kartı , Banka Havalesi ve Şirkete ait çek ile yapılan

ödemeler belgelendirilmek kaydı ile değerlendirmeye alınır.

 Banka hesabına elden yapılan ödemeler değerlendirmeye

alınmaz. Ancak, Organizatör/Katılımcı tarafından banka hesabına

elden yapılan ödemelerin Organizatörün/Katılımcının muhasebe

kayıtları ile uyumlu olduğunun Yeminli Mali Müşavirlik (YMM)

raporu ile tevsik edilmesi halinde bu şekilde yapılan ödemeler de

değerlendirmeye alınır.

 8. Çek ile yapılan ödemelerde vade süresi ne kadar olmalı ?

 Ödemelerin (katılım stant harcamalarına dair) fuar bitiş tarihini

müteakip üç ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Üç ayın

sonrasında yapılan ödemeler dikkate alınmayacaktır.

 9. KOSGEB’den alınan fuar desteği ile beraber Ticaret Bakanlığı

desteği de alınabilir mi ?

 Bakanlıkça yürütülen ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca

verilen aynı mahiyetteki desteklerden aynı faaliyet için

yararlanılamaz. Bakanlık desteği için başvuru yapan firmaların

KOSGEB desteği başvurularını geri çekmeleri gerekmektedir.

 10. Bakanlık firmalara destek geri ödemelerini ne zaman

gerçekleştiriyor.

 Başvuru yapan firmaya ait belgeler eksiksiz ve uygun görülürse 22

iş günü içerisinde ödemeler gerçekleştirilmektedir.
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 !!!ÖNEMLİ NOTLAR

 *** Şahıs firmaları destek alamaz

 *** Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği organizatöre yer kirası

ödemeleri yapılmalıdır. ( AYSAF Fuarı için Pozitif Fuarcılık A.Ş)

 *** Bankacılık yolu ile veya firmanın kendi çeki ile yapılan

ödemelerin tarihi fuar bitiş tarihini takip eden 3 ayı

geçmemelidir. Geçmesi durumunda ilgili ödemeler destek

hesaplamasına dahil edilmez.

 *** Ödemeler fuara katılan firma tarafından yapılmalıdır. Aksi

durumda destek verilmez. Aralarında organik bağ bulunması

bu şartı değiştirmez.

 *** Stant destek alacak firma tarafından kullanılıyor olmalıdır.

Bölünmüş stantlar veya aynı alanda iki ya da daha fazla firma

bulunması durumunda destek verilmez.

 *** Şahsı üzerine tescilli markaların kullanımı halinde destek

verilmez.

 *** Standda firmanın üzerine tescilli markalar ya da kapasite

raporu sözleşmesi yaptığı firmanın markaları ya da arada

organik bağı bulunan firmaya ait markalar sergilenebilir.

 ***Stant kurulum hizmeti sağlanan firmadan alınan fatura

detaylı olmalıdır. ( Kullanılan malzemeler ayrı ayrı yazılmalıdır)
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 !!!ÖNEMLİ NOTLAR

 Ekonomi Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler ile tüm 

destek başvuruları için; firmaların; belgelerini elektronik 

imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden 

yapması zorunlu hale gelmiştir. 31.03.2018 tarihinden itibaren e-

imzasız ve KEP adresi üzerinden yapılmayan başvurular dikkate 

alınamayacaktır. KEP üzerinden gönderilen başvurularda gerekli 

tüm belgelerin firma imza yetkilileri tarafından elektronik imzalı 

olarak ibrazı zorunludur.



 Desteklere ait tebliğ ve kararlarla ilgili gerekli belgelerin 

katılımcıya ait KEP adresi(.kep.tr uzantılı Kayıtlı elektronik Posta 

Adresi) aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP 

adresine iletilmesi gerekir. (İTKİB Genel Sekreterliği KEP adresi: 

itkib@hs01.kep.tr )



 KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte 

sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin 

katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı 

“Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik 

sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması 

ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya 

.pdf.imz olması zorunludur.



 KEP adreslerinin güncel ve aktif halde tutulması firmaların

yükümlülüğündedir.




