
2017/4 sayılı karar kapsamında Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi uygulamasına 

yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlerin düzenlenmesi amacıyla 

Ekonomi Bakanlığımız bir genelge yayınlayarak uygulama usul ve esaslarını düzenlemiştir. 

Bu itibarla, fuar desteklerinden yararlanabilmek adına katılımcı firmalar; 

Kapasite Raporu, İmza Sirküleri, Ek 4 Taahhütname ve Ek 5 Beyanname tevsik etmekle yükümlüdür. 

İTKİB Üye Portalı (CRM) 

Söz konusu tebliğin kolaylıklarına ilave olarak belgelerin bir kez alınmasını ve var ise belgelerin geçerlilik 

süresi sonuna kadar kullanılmasını sağlamak ve bu belgelerin tekrar tekrar istenmesini önlemek amacıyla 

İTKİB Genel Sekreterliğimiz, İTKİB Üye Portalı (CRM) oluşturmuştur. Fuarlara katılan firmalarımızın CRM 

portalına üye olmaları ve yukarıda istenen belgeleri İTKİB’e yollamadan önce sisteme yüklemeleri 

zorunludur. Üye olan firmalarımız Devlet Teşviğinden yararlanabilmek için istenen belgeleri yükleyerek her 

defasında bu belgeleri hazırlamaktan kurtulacaktır ve teşvik değerlendirme süreçleri hızlanacaktır. 

Not: Daha önce milli katılım fuarına katılan; söz konusu evrakları CRM’e yükleyen ve Ek 4 Taahhütname ve 

Ek 5 Beyanname’yi elden teslim eden firmalarımızın bu belgeleri yeniden hazırlamalarına gerek yoktur. 

Önemli Not: Evrakların en güncel halini sisteme yüklemek ve ibraz etmekle firmalar yükümlüdür. 

Portala nasıl üye olunacağı ve evrakların nasıl yükleneceği aşağıda detaylı anlatılmıştır. 

http://portal.itkib.org.tr 

 

Yüklenmesi Gereken Evraklar  

1. Taahhütname Aslı (EK-4): Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama 

yetkili kişiler tarafından imzalanmış (Belgenin aslını bir defaya mahsus bize göndermeniz yeterlidir. 

Katıldığınız diğer tüm fuarlarda aynı belge sistemden kullanılacaktır.) 

2. Beyanname Aslı (EK-5): Katılımcının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir katılımcıyı temsil 

ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış (Belgenin aslını bir defaya mahsus bize göndermeniz 

yeterlidir. Katıldığınız diğer tüm fuarlarda aynı belge sistemden kullanılacaktır.) 

3. İmza Sirkülerinin Kopyası 

4. Kapasite Raporunun Kopyası: Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette 

bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya 

destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu 

almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (üretici/imalatçı 

organizasyonlarında aranmaz) 

▪ Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen 

hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz 

http://portal.itkib.org.tr/


raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi 

Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir 

örneği 

▪ Kendi adına kapasite raporu olmayan firmalar kapasite raporunu kullanacağı imalatçıya ait 1) 

kapasite raporunu 2) sözleşme aslını (imalatçı ile yaptığı, imalatçının ürünlerinin 

tanıtımından/promosyonundan sorumlu olduğunu belirten ve fuar tarihinden önce yapılmış) 

3) firmanın imza sirküleri ibraz eder. 

 

Önemli not: Belgelerini yüklemiş ve orijinalleri (Ek 4 ve Ek 5) göndermiş firmaların dosyaları en geç 15 gün 

içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına gönderilecektir. Böylelikle firmalarımız desteklerini 

daha hızlı elde edecektir.  

 

İTKİB ÜYE PORTALI’NA (CRM) ÜYE OLMA 

 

 



 

 



 

 

 

 

  



BELGE YÜKLEME 

 



 


