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2014/4 SAYILI “SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR”A  

DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

 

ESKİ MADDE 

 

YENİ MADDE 

Destek Kapsamına Alınacak Yurt İçi Fuarın Belirlenmesi 

 
MADDE 4 –  (1) Karar kapsamında desteklenecek yurt içi fuarın tespit edilmesinde 

fuardaki; 

 

a) yabancı ziyaretçi sayısı,  

b) yabancı katılımcı sayısı,  

c) yabancı katılımcılara tahsis edilen stand alanı,  

kriterlerinin değerlendirilmesinde doğrudan yurt dışından gelen yabancı 

ziyaretçi sayısı, doğrudan yurt dışından katılan yabancı katılımcı sayısı ve 

doğrudan yurt dışından katılan yabancı katılımcılara tahsis edilen stand 

alanı bilgileri esas alınır. 

 

(2) Bir takvim yılında birden fazla düzenlenen yurt içi fuarlarda bir önceki yılın 

fuarları birlikte değerlendirilebilir.  

 

(3) Karar’ın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan izleme 

raporu, “UFI- Uluslararası Fuarlar Birliği’nce” muteber denetim şirketleri veya 

kuruluşları ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından tüm alanlarda yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından 

hazırlanır. 

 

 

 

 

 

Destek Kapsamına Alınacak Yurt İçi Fuarın Belirlenmesi 

 
MADDE 4 –  (1) Karar kapsamında desteklenecek yurt içi fuarın tespit edilmesinde 

fuardaki; 

 

a) yabancı ziyaretçi sayısı,  

b) yabancı katılımcı sayısı,  

c) yabancı katılımcılara tahsis edilen stand alanı,  

kriterlerinin değerlendirilmesinde doğrudan yurt dışından gelen yabancı 

ziyaretçi sayısı, doğrudan yurt dışından katılan yabancı katılımcı sayısı ve 

doğrudan yurt dışından katılan yabancı katılımcılara tahsis edilen stand alanı 

bilgileri esas alınır. 

 

(2) Bir takvim yılında birden fazla düzenlenen yurt içi fuarlarda bir önceki yılın fuarları 

birlikte değerlendirilebilir.  

 

(3) Karar’ın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek 

fuarlarda,  mezkûr maddenin birinci fıkrasında yer alan altı şart arasından 

karşıladığı şart sayısı fazla olan fuar, karşılanan şart sayılarının aynı olması 

halinde ise yabancı katılımcı sayısı fazla olan fuar destek kapsamına alınır. 

 

(4) Karar’ın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan izleme raporu, 

“UFI- Uluslararası Fuarlar Birliği’nce” muteber denetim şirketleri veya kuruluşları ile 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından tüm alanlarda 

yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanır. 
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Ödeme Esasları 

 

MADDE 10 – (1) Organizatörlerin ve katılımcıların desteklerden yararlanabilmesi 

için Karar kapsamındaki harcamalarına ilişkin yapacağı ödemelerin fatura ve 

bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi 

gereklidir. 

 

(2) Organizatör ve katılımcı tarafından yapılmayan ödemeler, destek başvurusu 

kapsamında değerlendirmeye alınmaz. 

 

(3) Organizatör ve katılımcı, destek kapsamındaki ödemelerini, 

Organizatör/Katılımcı şirketin veya şirket adına harcama yapmaya yetkili kişilere 

ait banka hesabından faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap 

belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait 

hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler. 

 

(4) Organizatör/Katılımcı tarafından yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde 

tevsik edilebilmek ve banka tarafından en geç destek müracaatı süresi içinde ilgili 

hesaba aktarılacak şekilde yapılmak şartlarıyla, firma kredi kartı ile tek çekimde 

veya taksitlendirilerek ödenebilir. Ancak, söz konusu ödemelerin taksitlendirilmesi 

durumunda, banka tarafından talep edilmesi muhtemel komisyon tutarı, 

Organizatör/Katılımcı açısından bağımsız bir maliyet unsuru olduğundan destek 

kapsamında değerlendirilmez. Taksitlendirme durumunda taksitlendirmenin 

yapıldığı işlem tarihi ve bu tarihte taksitlendirilen toplam tutar üzerinden destek 

hesaplaması yapılır. 

 

(5) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde Organizatöre/Katılımcıya ait kredi kartlarının 

yanı sıra, Organizatör/Katılımcı adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi 

kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir. 

 

(6) Ödemelerin kredi kartı ile yapılması durumunda bu ödemelere ilişkin kredi kartı 

hesabının takip edildiği bankadan onaylı “İşyeri Hesap Ekstresi”nin veya ödeme 

yapanın kredi kartı ödemesine ilişkin banka tarafından düzenlenmiş belgenin ödeme 

belgesi olarak ibrazı gerekir. 

 

Ödeme Esasları 

 

MADDE 10 – (1) Organizatörlerin ve katılımcıların desteklerden yararlanabilmesi 

için Karar kapsamındaki harcamalarına ilişkin yapacakları ödemelerin fatura ve 

bankacılık sistemi (EFT, swift, havale, çek ve kredi kartı ile) çerçevesinde en geç 

destek müracaatı süresi içerisinde yapılması gerekmektedir.  

 

(2) Organizatör ve katılımcı, destek kapsamındaki ödemelerini, 

Organizatör/Katılımcı şirketin veya şirket adına harcama yapmaya yetkili kişilere 

ait banka hesabından faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir 

hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya 

kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarmakla 

yükümlüdürler. Ancak çekle yapılan ödemelerde çekin bir örneği ile çek bedelinin 

ilgili hesaptan çıktığına dair banka onaylı hesap ekstresinin veya ödeme 

dekontunun ibrazı zorunlu olup; hesap ekstresinde çekin ilgili hesaptan çıktığı 

tarih ödeme tarihi olarak esas alınır. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan 

ödemeler destek kapsamında kabul edilmez. 

  

(3) Organizatör/Katılımcı tarafından yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde tevsik 

edilebilmek ve banka tarafından en geç destek müracaatı süresi içinde ilgili hesaba 

aktarılacak şekilde yapılmak şartlarıyla, firma kredi kartı ile tek çekimde veya 

taksitlendirilerek ödenebilir. Ancak, söz konusu ödemelerin taksitlendirilmesi 

durumunda, banka tarafından talep edilmesi muhtemel komisyon tutarı, 

Organizatör/Katılımcı açısından bağımsız bir maliyet unsuru olduğundan destek 

kapsamında değerlendirilmez. Taksitlendirme durumunda taksitlendirmenin yapıldığı 

işlem tarihi ve bu tarihte taksitlendirilen toplam tutar üzerinden destek hesaplaması 

yapılır. 

 

(4) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde Organizatöre/Katılımcıya ait kredi kartlarının yanı 

sıra, Organizatör/Katılımcı adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile 

yapılan ödemeler de kabul edilir. 

 

(5) Ödemelerin kredi kartı ile yapılması durumunda bu ödemelere ilişkin kredi kartı 

hesabının takip edildiği bankadan onaylı “İşyeri Hesap Ekstresi”nin veya ödeme yapanın 
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(7) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, Organizatörün/Katılımcının ortakları ve 

Organizatörün/Katılımcının çalışanları ile Organizatör/Katılımcı tarafından 

harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir. 

Organizatör/Katılımcı şirket ortaklarından en az birinin ortağı olduğu şirket ile 

Organizatör/Katılımcı şirket arasında ortaklık ilişkisi bulunduğu kabul edilir. 

 

(8) Banka hesabına elden yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz. Ancak, 

Organizatör/Katılımcı tarafından banka hesabına elden yapılan ödemelerin 

Organizatörün/Katılımcının muhasebe kayıtları ile uyumlu olduğunun Yeminli 

Mali Müşavirlik (YMM) raporu ile tevsik edilmesi halinde bu şekilde yapılan 

ödemeler de değerlendirmeye alınır. 

 

(9) Destek hesaplaması yapılırken, destek kapsamındaki harcamaya ilişkin fatura 

ile ödeme belgesi tutarları arasında fark varsa, söz konusu tutarlardan düşük olanı 

değerlendirmede esas alınır. 

 

(10) Destek hesaplamalarında, sadece gerçekleşen ödemeler dikkate alınır. 

 

(11) Yurt içi fuarın tanıtımına yönelik “Ön Uygunluk” başvurusunun Bakanlık 

evrak kaydına giriş yaptığı tarihten önce Organizatör tarafından yapılan harcamalar 

destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz. 

 

(12) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem 

tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas 

alınır. 

 

(13) E-fatura ve E-arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar destek 

başvuruları kapsamında kabul edilir. Türkiye’de düzenlenmiş olan e-fatura ve e-

arşiv faturalarının Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilmesi 

gereklidir.   

 

kredi kartı ödemesine ilişkin banka tarafından düzenlenmiş belgenin ödeme belgesi 

olarak ibrazı gerekir. 

 

(6) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, Organizatörün/Katılımcının ortakları ve 

Organizatörün/Katılımcının çalışanları ile Organizatör/Katılımcı tarafından harcama 

yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir. 

Organizatör/Katılımcı şirket ortaklarından en az birinin ortağı olduğu şirket ile 

Organizatör/Katılımcı şirket arasında ortaklık ilişkisi bulunduğu kabul edilir. 

 

(7) Banka hesabına elden yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz. Ancak, 

Organizatör/Katılımcı tarafından banka hesabına elden yapılan ödemelerin 

Organizatörün/Katılımcının muhasebe kayıtları ile uyumlu olduğunun Yeminli Mali 

Müşavirlik (YMM) raporu ile tevsik edilmesi halinde bu şekilde yapılan ödemeler de 

değerlendirmeye alınır. 

 

(8) Destek hesaplaması yapılırken, destek kapsamındaki harcamaya ilişkin fatura ile 

ödeme belgesi tutarları arasında fark varsa, söz konusu tutarlardan düşük olanı 

değerlendirmede esas alınır. 

 

(9) Destek hesaplamalarında, sadece gerçekleşen ödemeler dikkate alınır. 

 

(10) Yurt içi fuarın tanıtımına yönelik “Ön Uygunluk” başvurusunun Bakanlık evrak 

kaydına giriş yaptığı tarihten önce Organizatör tarafından yapılan harcamalar destek 

kapsamında değerlendirmeye alınmaz. 

 

(11) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, 

hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır. 

 

(12) E-fatura ve E-arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar destek başvuruları 

kapsamında kabul edilir. Türkiye’de düzenlenmiş olan e-fatura ve e-arşiv faturalarının 

Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilmesi gereklidir.   
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 GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilmiş 

fuarlara ilişkin olarak yapılacak destek müracaatlarına ve bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarih itibariyle gerçekleştirilmiş fuarlara ilişkin olarak henüz 

sonuçlandırılmamış destek müracaatlarına işbu maddeyi ihdas eden Genelge ile 

değiştirilen lehe hükümler uygulanır. 

 

 GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen 

fuarlara ilişkin müracaatlar için işbu Genelge değişikliği ile yürürlükten kaldırılan 

Genelge hükümlerinin lehe olanları uygulanır.” 
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