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MÜSİAD EXPO 2022 FUARI'NA KATILIYORUM
T. C. TİCARET BAKANLIĞI DESTEĞİNE NASIL BAŞVURURUM ?

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS)

Öncelikle, yararlanıcı şirketin Ticaret Bakanlığı’nın Yurt İçi Fuar 
Destek başvuruları için 01.01.2021 tarihinden itibaren zorunlu hale 
gelen Destek Yönetim Sistemi’ne(DYS) tanımlı ve DYS’de en az bir 
kullanıcının şirket adına DYS “İhracat Destekleri” konusunda 
yetkilendirilmiş olması gereklidir.

MÜSİAD EXPO 2022 Fuarı, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 
“Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine 
İlişkin 2014/4 Sayılı Karar” kapsamında desteklenen fuar 
kapsamındadır. Yer kirası ve stant masraflarınız, 77.000 TL üst limit 
olmak üzere, %50'si T.C. Ticaret Bakanlığı Desteği kapsamında 
desteklenmesi hakkında bilgi notudur.

77.000 Üst Limit olmak üzere Yer Kirası ve Stant Kurulum
Masrafları’nızın %50'si Bakanlık Desteği kapsamındadır.
Örneğin, yer kirası ve stant masraflarınız toplam 50.000TL 
olarak gerçekleşti. Bunun %50'si olan 25.000TL'si Bakanlık 
Desteği kapsamındadır. Yer kirası ve stant masraflarınızın
toplam tutarının %50'si 77.000 TL'yi geçse bile alabileceğiniz 
maksimum destek miktarı 77.000 TL olacaktır.
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DYS’YE TANIMLAMA/YETKİLENDİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yararlanıcı şirketin DYS’ye tanımlama/yetkilendirme için gerekli form 
ve evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, üyesi olduğu İhracatçı 
Birliği Genel Sekreterliği’ne (İBGS) KEP üzerinden göndermesi veya 
şahsen (elden evrak teslimi şeklinde) iletmesi gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için
 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys 
https://immib.org.tr/tr/destek-yonetim-sistemi-dys-kayit-basvurulari

1-Başvuru sahibi şirket, fuarın bittiği tarihi müteakip en geç 3 ay 
içerisinde gerekli belgeleri hazırlayarak, DYS üzerinden destek ödeme 
başvurusunu yapar. 2-5 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek MÜSİAD 
EXPO 2022 Fuarı için DYS’den destek başvurusunun yapılabilmesi için 
son tarih 6 Şubat 2023 tarihi olacaktır. DYS’ye henüz kayıt yaptırmamış 
firmaların, destek başvuru süresi dolmadan daha önce gecikmeden 
DYS’ye kayıt işlemlerini tamamlamaları ve sonrasında fuar katılım 
desteği için 3 aylık destek ödeme başvuru içerisinde DYS’den 
başvurularını yapmaları gereklidir.

2-Başvuru mercii İBGS tarafından destek ödeme başvurusu incelenir. 
MÜSİAD EXPO 2022 Fuarı’nın başvuru mercii İstanbul Maden Ve 
Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği’dir. 
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FUAR DESTEĞİ İÇİN BİR ÖN BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR MU?

Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuar Desteği için bir ön başvuru 
bulunmamaktadır. Şirketin fuardan önce veya sonra ancak 
zamanında DYS’de tanımlama işlemini yaptırmış olması gereklidir. 
Fuarın bitiş tarihinden itibaren (en geç 3 ay içerisinde) DYS’den 
destek başvurusunu yapabilir. Gerekli belgeler, DYS’den başvuru 
oluşturma kılavuzu vb. gerekli tüm detaylı bilgiler için;

https://immib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-devlet-yardimlari-ihracatci-b
irliklerine-yapilan-destek-basvurulari-yurt-icinde-gerceklestirilen-
uluslararasi-fuarlarin-desteklenmesi-20144-sayili-karar

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 raporunuzu bağlı
olduğunuz Oda'dan (Sanayi Odaları, Ticaret Odaları) talep ediniz. 

Üretici değilseniz, Türkiye’de üretim yapan başka bir şirketin 
kapasite raporunu, bu şirketle fuardan önce tarihli bir “pazarlama 
sözleşmesi” ile birlikte ibraz ederek, “pazarlamacı şirket” olarak da 
destekten yararlanabilirsiniz.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı
birliğine üye şirketler başvurabilir. Şahıs firmaları (tacir kişiler) 
destekten yararlanamamaktadır.
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ÖDEMELERİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI

Başvuru süresi içerisinde ilgili ödemelerin gerçekleşmiş olması 
gerekmektedir.

Önemli Bilgi: Destekten yararlanabilmesi için karar kapsamındaki 
harcamalarına ilişkin yapacakları ödemelerin fatura ve bankacılık 
sistemi (EFT, Swift, havale, çek ve kredi kartı ile) çerçevesinde en 
geç destek müracaatı süresi içerisinde yapılması gerekmektedir. 
Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek 
kapsamında kabul edilmez. Daha detaylı bilgiye ticaret.gov.tr 
websitesi İHRACAT - FUARLAR - MEVZUAT sekmelerini takip 
ederek ulaşabilirsiniz.

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.

FUAR ESNASINDA

İlgili kamu kuruluşu tarafından fuara katılacak katılımcıların uyması 
belirtilen yükümlülüklerin fuar esnasında yerine getirilmesi 
gerekir.
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İMMİB - İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ
FUAR VE DİĞER DESTEKLER ŞUBESİ

+90 212 454 00 00

Burhan CEBRE
E-mail:burhan.cebre.org.tr

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine 
İlişkin 2014-4 Sayılı Karar ve DYS Üzerinden İşleyişine Dair 
Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi hakkında detaylı bilgi almak 
için, www.ticaret.gov.tr web adresine giriş yaptıktan sonra 
aşağıdaki sekmelerden İHRACAT'ı seçerek, FUARLAR bölümünü 
tıklayınız.

2014-4 sayılı karar ve ilgili genelgeye ulaşabilirsiniz. 


