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YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARI İÇİN DESTEK 

SAĞLANACAKTIR. 
 

07/04/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de Yurt Dışında Gerçekleştirilen 

Fuar Katılımlarının Desteklenmesi hakkında karar yayımlanmıştır. 

 

Katılımcıların; Türk ihraç ürünlerini dış pazarlarda tanıtması ve bu sayede ihracatın 

arttırılmasının sağlanması amacıyla destek sunulacaktır. 

 

Desteklerden TTK hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile 

Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlanacaktır. 

 

Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 

 

 Fuar katılımları ve bireysel katılımlar desteklenirken, katılımcının stand alanının 

metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınacaktır. 

 Destek tutarı yurt dışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı 

belirlenecektir.  

 Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlarda ise her fuar 

için ayrı ayrı belirleneceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilecektir. 

 

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi 

 

 Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik 

olarak Türk İhraç Ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar 

organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım 

faaliyetlerinden Genelge’de belirlenenlere ilişkin yapmış oldukları harcamalar %75 

oranında desteklenecektir. 

 Yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde en fazla 320.000 TL, sektörel nitelikli 

olması halinde en fazla 500.000 TL destek sağlanacaktır. 

 Sektörel nitelikli fuarlarda, Bakanlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön 

uygunluğa istinaden 500.000 TL destek tutarına ilave olarak, proje kapsamında 

yapılacak harcamaların %75’i 320.000 TL tutarını geçmemek üzere 

desteklenecektir. 

 Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı fuar organizasyonlarında organizatör 

tarafından oluşturulan “Türkiye Markası” standlarına ilişkin yer kirası, stand 

kurulumu, nakliye ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamalar yukarıda belirtilen 



  Sirküler No: 2017-033 

                                                                                        07.04.2017 
 

Göztepe Mah. İSTOÇ Oto Ticaret Merk. 2.Cd. F Blok No:10/11 Bağcılar/İSTANBUL  Tel: 0212 532 92 00 

Web: www.canturkymm.com.tr              e-mail: info@canturkymm.com.tr 

esaslar çerçevesinde desteklenecektir. “Türkiye Markası” standlarının Bakanlık 

tarafından fuar öncesinde onaylanması gerekmektedir. 

 

 

Destek İçin Belirlenen Sınırlar 

 

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı;  

 Yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 TL’yi,  

 Sektörel nitelikli olması halinde 75.000 TL’yi,  

 Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 250.000 TL’yi,  

aşamayacaktır. 

 

Desteğe esas tutar, fuar, ülke, sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık 

toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini 

aşamayacaktır. 

 

Bir katılımcı prestijli fuar katılımı desteğinden bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 kez 

yararlanabilecektir. 

 

Yurt Dışı Fuar Katılım Destekleri İçin Uygulama Tarihi 

 

Bu kararla belirtilen hükümler 01/07/2017 tarihinden önce başlayan fuarlara 

yapılacak katılımlar için uygulanmayacaktır. 

 

Karar 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla, 


