
2009 /5 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ 

Anılan desteğin kesinleştirilebilmesi için tamamlanması ve Devlet Yardımları Şubesi’ne ulaştırılması 

gereken evrak listesi aşağıdadır:  

1. Katılımcı firma ile organizatör kuruluş arasında yapılan ve firmayı temsil yetkisine sahip kişiler 

tarafından imzalanan kaşeli ve ıslak imzalı sözleşme ve taahhütnameler 

Sözleşme ve taahhütnameler Buraya Başvuru’daki link konulacak 

2. Fuarla ilgili yapılan tüm firma ödemelerine ait banka tarafından imzalı ve kaşeli banka 

dekontu asılları (Yeni Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına göre ödeme dekontlarında ilgili 

fuar adı belirtilmeli ve asılları transfer sonrası tarafımıza ivedi olarak ulaştırılmalıdır.) 

3. Katılımcı firmanın tüzel kişiliğinin ve ticari unvanının tespiti için en son tarihli ticaret sicil 

gazetesi fotokopisi 

4. Katılımcıya firmaya ait imza sirküleri fotokopisi 

5. Katılımcıya firmaya ait en son tarihli vergi levhası fotokopisi  

6. Katılımcı firmaya ait müracaat edilen yıla ilişkin üyesi olduğu İhracatçı Birliği yıllık aidat 

makbuzu fotokopisi 

7. Katılımcı firmanın, yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunduğunu tevsiken bağlı 

bulunulan meslek kuruluşlarından (Sanayi ve/veya Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası) 

alınan fuar tarihinde geçerli olan kapasite raporu fotokopisi 

8. Fuar standının alınlığında ve stantlarda kullanılacak markalar için marka tescil belgesi 

fotokopisi. (Stant alınlığında katılımcı firmaya tescil edilmemiş marka ve logo yer alması 

durumunda firma destek alamamaktadır.) 

 

Kendi adına kapasite raporu olmayan diğer pazarlamacı katılımcı firmalar; imalatçının kapasite 

raporunu, imalatçı ile fuar tarihinden önce yapılmış imalatçının ürünlerinin 

tanıtımından/promosyonundan sorumlu olduğunu belirtir sözleşmenin aslını, sözleşme yapılan 

firmanın imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin İhracatçı Birliğince onaylanmış suretini ibraz eder. 

 

Firma çalışanı veya ortağı 2 kişinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti masrafına dair destek 

başvurusu için gereken evrak listesi aşağıdadır: 

1. Acente faturası aslı 

2. Banka onaylı ödeme belgesi 

3. Acente kaşesi/imzası ve fiyat bilgilerini içeren elektronik bilet 

4. Biniş Kartları (Boarding Pass) veya pasaport fotokopisi. 

5. Bilet sahibi firma çalışanı ise fuarın düzenlendiği aya ait SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü.  

Ayrıca, ilave bilgi ve belge istenebilmektedir. 


