
KATILIM ARTLARI 

1)Katılımcı firmaların destekten yararlanabilmesi için Yurt Dı ında Gerçekle tirilen Fuar Katılımlarının 
Desteklenmesine li kin Karar (2017/4 ) ve Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen artlara uymak ve 
istenen belgeleri sunmak zorundadır. Katılımcı firmaların 2017/4 sayılı Tebli  maddelerini bilmeleri kendi 
sorumluluklarındadır. Bu tebli e www.ticaret.gov.tr web sayfasından ula abilirsiniz. 
2) T.C. Ticaret Bakanlı ı tarafından  “2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlı ı tarafından 
onaylanması durumunda katılım bedelinin yakla ık %50’si destek kapsamında olup firmaların stant alanının 
metrekare cinsinden büyüklü ü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlı ı tarafından metrekare ba ına 
belirlenen birim fiyat üzerinden 71.000 Türk Lirası’na kadar desteklenecektir. 
3)Firmaların stand yerle imleri Birli imizce yapılacaktır. Birli imiz stand m2 talebinde de i iklik yapmaya 
yetkilidir. 
4)Birli imiz, fuar organizasyonlarını, ba vuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme 
hakkına sahip olup böyle bir durumunda ba vuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.  
5)Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde 
üretildi ine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözle mesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz 
edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal 
ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.  
6)2017/4 sayılı Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Madde 16 (1) de Katılımcının yanıltıcı veya gerçe e 
aykırı bilgi verdi inin veya belge ibraz etti inin, Türk malı imajına zarar verdi inin, kalitesiz ürünler 
sergiledi inin, fuar süresince gösterdi i tanıtıma yönelik yakla ımının ülkemiz itibarını zedeledi inin, 
yabancı ürün veya marka sergiledi inin, 2017/4 sayılı Karar kapsamı dı ında ba ka bir mevzuat kapsamında 
aynı harcama kalemleri için destek aldı ının veya 2017/4 sayılı Karar hükümlerine aykırı fiillerde 
bulundu unun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi 
durumunda 2017/4 sayılı Kararın 10 uncu maddesi hükmü çerçevesinde i lem yapılır. 
7)2017/4 sayılı Tebli in Madde 2 (1)’de yer alan “Bu Tebli  kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmu , ihracatçı birli ine üye irket ile Türkiye’de yerle ik 
üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.” hükmüne istinaden ihracatçı birli ine üye olmayan irketler 
ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamı irketler ile ahıs firmaları destekten 
yararlanamamaktadır.   
8)Özel üretim (private label), fason üretim gerçekle tiren irketler, yurt dı ı fuar organizasyonlarına 
i tirakleri ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarında; yerli ve yabancı irketler veya 
zincir ma azaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu irketler veya zincir ma azalar için üretim 
yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla (sözle me,fatura vb talep edilir), kendi ticaret unvanları veya tescilli 
markaları (marka tescil belgesi sunulmalıdır) ile beraber stand alanlarında kullanabilirler. Ancak, bu tür 
sergileme tarzı katılımcının geri planda kalarak di er markaların ön plana çıkması anlamı ta ımadan sadece 
üretim kapasitesi ve kalitesi açısından destekleyici unsur olarak kullanılabilir. Fuar deste i alabilmeniz için 
Stant alanında kullanaca ınız markaların “firmanız adına marka tescil belgesi” nin olması zorunludur.  
9)Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına 
bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden yapılan ödemeler, ahıslara ait banka hesaplarından yapılan 
ödemeler kabul edilmemektedir. Katılım tutarının firmanıza ait banka hesabından EFT veya havale ile 
yapılması gerekmektedir.  
10)KATILIM PAYI ÜCRET NE DAH L OLAN H ZMETLER: Stand alanının kiralanması,Stand in aat ve 
dekorasyonu , nternet ba lantısı,Katılımcı firmaların yeraldı ı bro ür yapılması ve fuar alanında 
da ıtılması,Stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kram (çay-kahve-kurabiye-çerez) hizmetleri. 
ÖDEME EKL : “Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birli imize ödeyecek ve Devlet 
Destek evraklarını Birli imize teslim edecek olup, fuar katılımına ili kin Devlet Deste i kar ılı ı tutar fuar 
sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından firmanın banka hesabına yatırılacaktır. 
Birli imiz, ihracatçı firmalarımızın fuar ödeme süreçlerinde kar ıla acakları finansman yükünü hafifletme 
gayesi ile 2 taksitte katılım bedeli tahsil edilecektir.  
11) Fuar katılım bedeli ödemelerinin Akdeniz hracatçı Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin 

ubesi TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41 IBAN no'lu Dolar hesabına yapılması gerekmektedir.  

12)  Belirtilen online linkte yer alan ba vuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması ile i bu fuar 
duyurusundaki artların firmalar tarafından pe in olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildi i 
kabul olunur. 


