
MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’ na Katılıyorum
T.C. TİCARET BAKANLIĞI Desteğine                      

Nasıl Başvururum?

MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, T.C. Ticaret Bakanlığı
tarafından desteklenen fuar kapsamındadır. Yer kirası ve stant
masraflarınız, 41.000TL üst limit olmak üzere, %50’si T.C. Ticaret
Bakanlığı Desteği kapsamında desteklenmesi hakkında bilgi
notudur.

41.000TL Üst Limit olmak üzere Yer Kirası ve Stant Masraflarınızın %50’si
bakanlık desteği kapsamındadır.
Örneğin, yer kirası ve stant masraflarınız toplam 50.000TL olarak
gerçekleşirse, bu tutarın %50'si olan 25.000TL'si bakanlık desteği
kapsamındadır. Yer kirası ve stant masraflarınızın toplam tutarının %50’si
41.000 TL’yi geçse bile alabileceğiniz maksimum destek miktarı 41.000 TL
olacaktır.

ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ

1-Başvuru Sahibi, Fuarın Bitiği tarihine müteakip gerekli belgeleri hazırlayarak,
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığı ile başvurusunu yapar.

2-Başvuru incelenir

3-Başvuruda eksik var ise Firmaya İstanbul İhracatçılar Birliği’nden (İİB) geri
dönüş yapılır. İİB tarafından incelenen dosyalar olumlu olursa Bakanlık
tarafından ödemesi yapılır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye
şirketler başvurabilir.

FUAR DESTEĞİ İÇİN BİR ÖN BAŞVURU YAPILMASI 
GEREKİYOR MU?

Sektörel Nitelikli Yurt içi Fuar desteği için bir ön başvuru
bulunmamaktadır.Katılımcı yurt içi fuar desteği ile ilgili başvurusunu yurt içi
fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 (üç) ay içerisinde (EK-1)’de yer alan
belgelerle bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere uygun olarak DYS
üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) / İBGS’ ye iletmek zorundadır.3
(üç)aylık sürenin hesaplanmasında belgelerin DYS’ ye giriş tarihi esas alınır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

KAPASİTE RAPORU
Kapasite raporunuz varsa: fuar tarihlerinde geçerli olup olmadığını kontrol
ediniz.
Kapasite raporunuz yoksa: şimdiden geçerlilik süresi fuar tarihlerini kapsaması
gereken kapasite raporunuz için bağlı olduğunuz Oda'dan (Sanayi Odaları,
Ticaret Odaları) talep ediniz.

FUAR ESNASINDA
İlgili kamu kuruluşu tarafından fuara katılacak katılımcıların uyması belirtilen
yükümlülüklerin fuar esnasında yerine getirilmesi gerekir.

ÖDEMELERİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI
Başvuru süresi içerisinde ilgili ödemelerin olması gerekmektedir.

DESTEK MÜRACAATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yurt içi fuara yönelik desteklerle ilgili müracaat dosyası, Bakanlık tarafından
atanmış gözlemcinin sahada, katılımcı firmalar ile ilgili yapmış olduğu rapor ile
tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda sonuçlandırılır.

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014-4
Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin
Aşağıda yer alan adımlar ile ilerleyebilirsiniz;
www.ticaret.gov.tr web adresine giriş yaptıktan sonra, aşağıda ki sekmelerden
İHRACAAT’ ı seçerek, FUARLAR bölümünü tıklayınız. 2014-4 sayılı karar
kapsamında ki uygulama ve esaslara ulaşabilirsiniz.

T.C. Ticaret Bakanlığı Yurt İçi Fuar Desteği Hakkında Bilgi 
Alabileceğiniz İrtibat Bilgileri;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Yetkili Kişi: Cihangir Kordu 
Telefon: 0 212 454 05 00 Dahili:1542

E-mail: ckordu@iib.org.tr


