
YURTDIŞI FUAR KATILIM DESTEĞİ 

 

 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve ihracatçı birliğine üye 

şirketlerin yurtdışı fuar organizasyonlarına katılımı desteklenmektedir. 

 

 

1. Yurtdışı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi 

 

Destek Unsurları ve Oranı 

 

Katılımcıların stantlarında görevlendireceği 50 m2’lik alana kadar en fazla 2, 50 m2 

üzerindeki alan için en fazla 3 temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş – dönüş ulaşım 

masraflarının ve organizatöre ödeyecekleri katılım bedelinin %50’si (yüksek teknolojili 

sektörlerde %75). 

  

Katılım Bedeli: Nakliye, gümrükleme, sigorta, yer kirası, stand konstrüksiyonu, 

dekorasyon giderleri ve verilecek hizmetler toplamının metrekare satış fiyatına 

yansıtılmış, desteğe esas olacak azami bedeli.  

 

 

Destek Üst Limiti 

 

 Yurtdışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç 

Ürünleri Fuarı olması durumunda 10.000 $. 

 

 Yurtdışı fuarın sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma 

Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması durumunda 

15.000 $. 

 

Özel Durumlarda İlave Destek Unsuru 

 

a. Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana sanayi sektörlerindeki 

ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında 

bulunmayan kısmının %50’si, 10.000 $ üst limit dahilinde katılım bedeline 

ilaveten desteklenmektedir. 

 

b. Doğaltaş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, 

endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektörlerindeki ürünleri sergileyen 

katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan 

kısmının %50’si, 6.000 $ üst limit dahilinde katılım bedeline ilaveten 

desteklenmektedir. 



2. Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımların 

Desteklenmesi 

 

Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım olması durumunda, 

katılımcının nakliye harcamaları, stant harcamaları, yetkili organizatöre ödenen boş 

alan kirası ile katılımcıların stantlarında görevlendireceği 50 m2’lik alana kadar en 

fazla 2, 50 m2 üzerindeki alan için en fazla 3 temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş – dönüş 

ulaşım masraflarının %50’si (yüksek teknolojili sektörlerde %75). Destek üst limiti 

15.000 $. 

 

 

Özel Durumlarda İlave Destek Unsuru 

 

c. Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana sanayi sektörlerindeki 

ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında 

bulunmayan kısmının %50’si, 10.000 $ üst limit dahilinde katılım bedeline 

ilaveten desteklenmektedir. 

 

d. Doğaltaş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, 

endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektörlerindeki ürünleri sergileyen 

katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan 

kısmının %50’si, 6.000 $ üst limit dahilinde katılım bedeline ilaveten 

desteklenmektedir. 

 

 

 

3. İlave Fuar Desteği 

 

Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların 

destek oranına 20 puan ilave destek sağlanmaktadır. 

 

İştirak edilecek fuar organizasyonunun “prestijli fuar” olması durumunda ise, destek 

üst limiti 50.000 $ ve ulaşım masrafları desteklenecek şirket temsilci sayısı 5’e 

yükseltilmektedir.  

 

 

 

 

 

Başvuru Merci: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği 

 

 


