
YURTDIŞI İŞ GEZİLERİNE İLİŞKİN DESTEKLERI 

 İHRACATÇI BİRLİKLERİNCE VERİLEN YURTDIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 

Yurtdışında düzenlenen fuar ve sergilere Türkiye’den katılımın arttırılması amacıyla, üretici firmalar, 

üretici firmaların ürünlerinin promosyonundan sorumlu pazarlamacı firmalar ve DTM’den izin alarak 

milli düzeyde fuar katılımı organize eden organizatörler İhracatçı Birlikleri tarafın desteklenmektedir. 

Bireysel fuar katılımlarında fuarın bitim tarihinden 6 ay içinde bir dilekçe ekinde üye olunan birliğe 

aşağıdaki belgeleri ibraz edilmesi gerekmektedir: 

- Ödemeye esas olacak faturanın noter tasdikli türkçe tercümesi ve ödendiğine ilişkin fuar idaresinden 

alınmış teyid faturası ve ya banka dekontu 

- Sergilenen malların yurtdışına çıkışının yapıldığına dair belgeler ile (gümrük çıkış - giriş beyannamesi 

ile ATA karnesi) faturalar ve ödendiğine ilişkin belgeler 

- Fuar idaresi ile yapılan sözleşme veya başvuru formunun noter onaylı sureti 

- Kapasite raporunun aslı veya noter onaylı sureti 

- Şiketin son hukuki statüsünü ve ödenmiş sermayesini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter 

onaylı sureti 

- Noter onaylı imza sirküleri 

- Müracat yılına ait üyesi olunan birliğin aidat makbuzunun bir örneği 

- Bireysek katılım destek talep formu ve taahütname 

- Vergi levhasının noter onaylı sureti 

- Fuarın uluslararası nitelikte olduğunu bildiren katalog (Katılım yılına ait) 

- Katılımcıyı çevre standlarla ve logosuyla net bir şekilde gösteren fotoğraflar (en az 2 adet) 

- Fuar için hazırlanan dökümanların türü ve sayısı (birer örneği eklenecektir) 

Sağlanan destekler 

 
Destek 

Oranı 
Azami Destek 

A) Milli katılımlarda katılımcı firmalara sağlanan katılım payı desteği 

KOBİ, SDŞ’ler, KÖY firmaları için %80 
20.000 
USD 

Diğerleri %50 
20.000 
USD 

  

B) Milli katılımlarda organizatörün desteklenmesi 

Ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergi organizasyonlarında %60 
40.000 
USD 

Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım Faaliyetlerinin organizasyonlarında %60 
60.000 

USD 

  

C) Bireysel katılımlarda katılımcı firmalara sağlanan destekler 

Stand kirası %50 
15.000 
USD 



Nakliye giderleri %50 Toplamı 

  

 

D) Ürün gruplarına sağlanan destekler (Gen mühendisliği / biyoteknoloji, uzay ve havacılık 

teknolofileri, bilişim, donanım, yazılım, ileri malzeme teknolojileri) 

Milli katılımlarda katılım bedelinin KOBİ, SDŞ’ler veKÖY firmalar için %90 - 

Milli katılımlarda diğerleri için katılım bedelinin %60 - 

Bireysel katılımlarda yer kirası %100 
25.000 
USD 

Bireysel katılımlarda nakliye giderleri %60 Toplamı 

Ege İhracatçı Birlikleri 1375 Sok. N.25 Kat:3 Alsancak - İzmir 

Tel : 0 232 463 69 50  

Fax : 0 232 463 30 41 


