Fuara katıldığınız m2 ile ilgili fuar destek tutarı çarpımı üzerinden teşvik hakkınız bulunmaktadır.
Devlet desteğinden faydalanabilmeniz için şahıs firması olmamanız ve Destek Yönetim Sistemine (DYS) kayıtlı
olmanız zorunludur. Henüz DYS’ye kayıtlı değilseniz https://www.itkib.org.tr/tr/gundem-html-destek-yonetimsistemine-kayit-icin-gerekli-belgeler-ve-dikkat-edilecek-hususlar.html linkinden DYS kaydına ilişkin bilgi
edinebilirsiniz.
Destek başvurusunu fuar bitiş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde göndermeyen firmalar Devlet desteğinden
faydalanamaz. Bunun yanı sıra zamanında destek başvurusunu yapmış olsa dahi başvurusuna dair DYS
üzerinden eksiklik bildirmesi halinde 30 gün içerisinde eksikliği tamamlamayan firmaların destek başvurusu
reddedilir. Destek başvurusunda bulunmak ve eksikliği tamamlamak katılımcı Türk firmaların
sorumluluğundadır. DYS üzerinden bildirilen eksiklik dışında İTKİB tarafından farklı iletişim kaynakları
kullanılarak başka bir bildirim yapılmamaktadır.
DYS ÜZERİNDEN İLETİLECEK 2017/4 SAYILI KARAR
YURT DIŞI FUAR DESTEK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELERİ
1- 30 ₺ Hizmet Bedelinin ödendiğine dair dekont /makbuz
Ödeme aşağıdaki bilgilere göre yapılmalıdır:
Banka/ Şube : Vakıfbank T.A.Ş./ Güneşli Ticari Şb. (282)
Alıcı Adı : İST.TEKSTİL VE KONF.İHR.BİR.GEN.SEK
IBAN : TR67 0001 5001 5800 7290 5361 96
Açıklama : “İTKİB Genel Sekreterliği Fuar Dosya Hizmet Bedeli”
2- Katılımcı firmaya ait en son tarihli İmza sirküleri örneği
3- Katılım alanı/ m² bilgisini gösterir nihai fatura (İTKİB fuar katılım sözleşmesini ekleyebilirsiniz. Sözleşme No
kısmına “1” ve tarih kısmına ise İTKİB’e yaptığınız ilk ödeme tarihini yazabilirsiniz.)
4- Milli katılım durumunda fuar katılım sözleşmeniz ve ödeme belgeleriniz
5- Katılımcı firmaya ait Kapasite Raporu
a) 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 belge (üretici/imalatçı organizasyonlarında aranmaz).
b) 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 Yönetmeliği”nde belirtilen hallerde), imalat veya
üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporu veya bağlı bulunulan meslek
kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi.
c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri çerçevesinde
kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz
konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite
raporu/ekspertiz raporu/faaliyet belgesi ve üreticinin imza sirküleri.* Halı imalatı ve tasarım(el işi) ifadesi
geçen Faaliyet Belgeleri de geçerlidir.)(5.Maddedeki belgelerin olmaması halinde firma “Pazarlamacı
Statüsünde” kabul edilir)
PAZARLAMACI STATÜSÜNDEKİ FİRMALAR İÇİN
6- Pazarlama Sözleşmesi (Aşağıda bulunan web sitemizden örnek sözleşme temin edilebilir.)
7- Üretici Kapasite Raporu / Ekspertiz Raporu / Faaliyet Belgesi (fotokopi)
8- Üretici İmza Sirküleri (fotokopi)
Detaylı bilgi için;
https://www.itkib.org.tr/tr/blg-merkez-dis-ticaret-genel-bilgi-yurt-disi-fuar-destekleri.html
Tüm sorularınız için devyardim@itkib.org.tr adresine e-posta atabilirsiniz.
İletişim için hafta içi her gün saat 15:00 ile 17:00 arasında arayabileceğiniz devlet yardımları şubesi personeli
iletişim bilgilerini aşağıdaki linkte “Devlet Yardımları Şubesi” kısmından bulabilirsiniz.
https://www.itkib.org.tr/tr/iletisim-genel-sekreterlik-sube-iletisim-bilgileri.html

