
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ *BS5BD2FL0C*
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA www.tobb.org.tr  -  tobb@hs01.kep.tr

Evrakı Doğrulamak İçin : https://belgedogrula.tobb.org.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS5BD2FL0C
Tel : +90 (312) 218 20 00 (PBX)  -  Faks : +90 (312) 219 40 90 -91 -92… -  E-Posta : info@tobb.org.tr
Bilgi İçin: Irmak ATALAY ANIN  -  Tel : +90 (312) 2182438  -  E-Posta : irmak.atalay@tobb.org.tr

F022/1/01.07.2003/3/10.12.2021 Birliğimizde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır Sayfa 1 / 1

Sayı : E-34221550-120.99-6959 Tarih:           05.07.2022
Konu : Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi Hakkında

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 01.07.2022 tarihli, 76096975 sayılı ve Yurt İçi Fuar (Birleşik Stand) konulu 
yazısı.

Ekte bir örneği yer alan Ticaret Bakanlığı'nın yazısı ile, 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi 
Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenen yurt içi fuarlarda Bakanlık gözlemcileri 
tarafından, katılımcıların paylaşımlı stand ile fuarlara iştirak ettiklerinin tespit edilmesinden bahisle; herhangi 
bir yapı gereciyle ayrılmamış olan bir standda birden fazla katılımcı yer alacak şekilde toplu katılım-paylaşımlı 
stand ile fuara iştirak eden katılımcıların Bakanlık desteklerinden faydalanmasının mezkur mevzuat 
hükümlerince mümkün bulunmadığı bildirilmekte ve konunun üyelere duyurulması talep edilmektedir. 

Bu kapsamda, konunun üyelerinize duyurulması için gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK: Ticaret Bakanlığı'nın E-82877844-454.09-00076096975 sayılı ve Yurt İçi Fuar (Birleşik Stand) 
konulu yazısı



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82877844-454.09-00076096975
Konu : Yurt İçi Fuar (Birleşik Stand)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Bakanlığımızca desteklenen Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarların gözlemci görevlendirilmek suretiyle
denetlenmesi ve gözlemci raporlarının incelenmesi neticesinde çeşitli fuarlarda katılımcıların paylaşımlı
stand ile fuarlara iştirak ettiği tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine
İlişkin Karar’ın Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ç bendi “Katılımcı: Bu Karar
kapsamındaki sektörel nitelikteki uluslararası yurt içi fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler,” hükmünü amir olup, her bir standda
bir “katılımcı” olacak şekilde düzenlenen devlet desteği mevzuatında “toplu katılım” şeklinde bir katılım
türü bulunmamaktadır.

İlaveten, mezkûr Karar’a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin “Katılımcının Uyması
Gereken Hususlar” başlıklı 9/A maddesinin birinci fıkrası c bendi “c) Fuar süresince gösterdiği pazarlama
yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez.” hükmü çerçevesinde firmaların anılan
hükümlere uygun bir katılım sağlaması gerekmektedir.

Bu kapsamda, her hangi bir yapı gereciyle ayrılmamış olan bir standda birden fazla katılımcı yer
alacak şekilde toplu katılım-paylaşımlı stant ile fuara iştirak eden katılımcıların Bakanlığımız
desteklerinden faydalanması mezkûr mevzuat hükümlerince mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Bakanlığımızca destek kapsamına alınması uygun görülen yurt içi fuarların
organizatörlerine, konuya ilişkin olarak azami ehemmiyetin gösterilmesi ve fuarlarda toplu
katılım-paylaşımlı stant şeklinde bir katılıma yer verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Öte yandan, yurt içi fuarlarda görevlendirilecek gözlemcilerce konuya ilişkin olarak azami
ehemmiyetin gösterilmesi, toplu katılımların tespiti halinde keyfiyetin gözlemci raporuna konu edilmesi
ve toplu katılım sağlayanlara katılımcı olarak listelerde yer verilmemesi doğrultusundaki talimatımız
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine bildirilmiştir.

Bilgilerini ve konunun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Bülent TUNCER
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.
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