
Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında ve Gözlemci Görevlendirilen Bireysel Katılımı Desteklenen 

Fuarlarda DYS Üzerinden İbraz Edilmesi Gereken Belgeler 

1. 30 ₺ Hizmet Bedelinin ödendiğine dair dekont /makbuz1 

2.  

a) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı 

bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek başvuru 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 

sözleşmesi2 ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan 

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

 

Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda DYS Üzerinden İbraz Edilmesi Gereken Belgeler 

1. 30 ₺ Hizmet Bedelinin ödendiğine dair dekont /makbuz3 

2. Katılımcının fuara katıldığını ve metrekare bilgisini tevsik edici belge (fatura, sözleşme, ödeme 

belgesi, katalog, pasaport, ulaşıma ilişkin bilet veya biniş kartı, konaklama belgesi vb). 

3.  

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. 

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

adresinden ulaşılabilir. 
 
3 bkz. dipnot #1 

https://www.itkib.org.tr/tr/blg-merkez-dis-ticaret-genel-bilgi-yurt-disi-fuar-destekleri.html

