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Sayın Üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 20.12.2018 tarihli yazılarında, 2014/4 Sayılı
Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama
Usul ve Esasları Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Genelgenin 17.12.2018 tarihli
Bakanlık Onayı ile yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.
Söz konusu Uygulama Usul ve Esaslarında yapılan değişikliklerle ilgili önemli
hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Muharrem KAYILI
Genel Sekreter Yardımcısı

AÇIKLAMALAR:
 Müşteri çeki veya cirolu çekle ödemeler kabul edilmeyecektir. Katılımcı şirketin kendi
çekiyle yapılan ödeme kabul edilecektir. Bunun için, çekin fotokopisi ile banka
hesabınızdan çekin tahsil edildiğini gösteren onaylı dekont gereklidir.
DETAYLAR: Ödeme esaslarını düzenleyen Uygulama Usul ve Esasların 10. Maddesinin 2.
ve 3 fıkralarında yapılan değişiklik sonrasında; çekle yapılan ödemelerde çekin bir örneği ile
çek bedelinin ilgili hesaptan çıktığına dair banka onaylı hesap ekstresinin veya ödeme
dekontunun ibraz edilmesi; hesap ekstresinde çekin ilgili hesaptan çıktığı tarihin ödeme tarihi
olarak esas alınacağı hükmü getirilmiştir.
Diğer taraftan, müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında kabul
edilmeyecektir. (aleyhe gelen bir değişiklik olduğundan, 17.12.2018 tarihinden sonra
düzenlenen fuarlar için geçerli olacaktır)
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 Katılımcı şirketin kendisine ait kapasite raporu olmayan pazarlamacı şirketler, tekrar
destek kapsamına alınmıştır.
DETAYLAR: Destek başvurusunda ibraz edilecek belgeleri düzenleyen “EK-4 B-Katılımcı
Desteği” Listesinde yeniden yapılan değişiklik sonrasında; 21.05.2018 tarihli değişiklik sonra
yürürlükten kaldırılmış olan, katılımcı şirketin pazarlamacı olması durumunda destekten
yararlanma imkanı yeniden getirilmiştir. Buna göre, üretici/imalatçı şirket ile fuar tarihinden
önce yapılan pazarlama sözleşmesi ve üretici/imalatçının destek müracaat tarihi itibariyle
geçerli olan kapasite raporunun ibraz edilmesi gereklidir.
 Stand alanında yabancı firmaların unvan, marka veya logolarına yer vermek için fason
üretim/özel üretim sözleşmesi gereklidir.
DETAYLAR: Destek başvurusunda ibraz edilecek belgeleri düzenleyen “EK-4 B-Katılımcı
Desteği” Listesine eklenen; “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 tevsik etmek kaydıyla, stant alanlarında
kullanabilirler.” hükmü ile, özel/fason üretim yapan firmaların adına üretim yaptıkları
yerli veya yabancı şirketlerin unvan, marka ve logolarını kullanmalarına izin
verilmektedir.
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