
 

Yurt İçi Fuar Katılımcısı Firmalar Tarafından Destek Yönetim Sistemi (DYS) Üzerinden 

İbraz Edilmesi Gereken Destek Başvuru Belgeleri 

1. Destek kapsamındaki harcamalara ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin bankacılık 

kanalıyla ödendiği ayrıca tevsik edilen faturalar (e-fatura olması halinde bir örneği yeterli olup, e-

fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilir) 

2. 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 (SDŞ, DTSŞ ve üretici imalatçı organizasyonlarından statülerini 

belirtir belge ibrazı yeterli olup, kapasite raporu ibrazı aranmaz. Katılımcının kapasite raporu 

almak üzere müracaat ettiğini gösteren belge ibraz etmesi durumunda, başvuru kesinleşene kadar 

destek müracaat dosyası bekletilecek olup müracaatın olumsuz sonuçlanması halinde destek 

başvurusu reddedilecektir.) 

3. 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 

4. Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri 

çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama 

sözleşmesi1 ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan 

kapasite raporu/ekspertiz raporu/faaliyet belgesi ile üreticinin imza sirküleri 

5. Özel üretim (private label) ve fason üretim gerçekleştiren şirketler, destek kapsamındaki sektörel 

nitelikli uluslararası yurt içi fuarlara katılımlarında; yerli ve yabancı şirketlerin veya zincir 

mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim 

yaptıklarını DYS üzerinden tevsik etmek kaydıyla, stant alanlarında kullanabilirler. 

 

Elektronik ortamda DYS’de kayıtlı bulunan ve geçerliliği devam eden bilgi ve belgeler ile 

doğruluğu elektronik ortamda İBGS tarafından teyit edilebilen bilgi ve belgelerin DYS’den 

yeniden ibrazı aranmaz.  

 
1 Sözleşme örneğine https://www.itkib.org.tr/tr/blg-merkez-dis-ticaret-genel-bilgi-yurt-ci-fuar-destekleri.html 

adresinden ulaşılabilir. 
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