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Sayın Üyemiz, 

 

 

İlgi:   Ticaret Bakanlığı’nın 15.04.2022 tarihli ve 73891171 Sayılı Yazıları. 

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgi’de kayıtlı yazılarında; 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli 

Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında Bakanlıklarınca desteklenen 

Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarların gözlemci görevlendirilmek suretiyle denetlenmesi ve gözlemci 

raporlarının incelenmesi neticesinde, çeşitli fuarlarda katılımcıların paylaşımlı stand (ortak stand) ile 

fuarlara iştirak ettiğinin tespit edildiği, 2014/4 Sayılı Karar’ın “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 

birinci fıkrası (ç) bendindeki “Katılımcı: Bu Karar kapsamındaki sektörel nitelikteki uluslararası yurt içi 

fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye 

şirketler,” hükmüne atıf yapılarak, her bir standda bir “katılımcı” olacak şekilde düzenlenen devlet 

desteği mevzuatında “toplu katılım” şeklinde bir katılım türü bulunmadığı bildirilmiştir. 

Aynı yazının devamında; Genel Sekreterliğimizce yurt içi fuarlarda görevlendirilecek gözlemciler 

tarafından katılımcı şirketlerin ortak stand ve toplu katılımlarının tespiti halinde, bu durumun gözlemci 

raporuna konu edilmesi ve ortak stand veya toplu katılım sağlayanlara katılımcı olarak listelerde yer 

verilmemesi talimatlandırılmıştır. 

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı tarafından 2014/4 Sayılı Karar çerçevesinde destek kapsamına 

alınan yurt içi fuarlara ilişkin fuarın yetkili organizatörü şirket tarafından Ticaret Bakanlığı ve Genel 

Sekreterliğimize gönderilen  “Yerli Katılımcı Listesi” bildirimlerinde, şirketinize ortak stand veya toplu 

katılım sağlayan katılımcı olarak yer verilmesi veya bu durumun söz konusu fuar esnasında fuar 

alanında yapılacak gözlemlerimizde tespit edilmesi halinde, şirketinizin ve aynı stand alanında 

katılımcı olarak görünen diğer şirket/şirketlerin 2014/4 Sayılı Karar kapsamındaki destekten 

yararlanmaları mümkün olmayacaktır. 

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığı tarafından 2014/4 Sayılı Karar kapsamında desteklenen yurt içi 

fuarlara katılım sağlamanız halinde söz konusu destekten yararlanabilmeniz için, yukarıda zikredilen 

hususlara azami derecede hassasiyet gösterilmesi ve şirketinizin ortak stand/toplu katılım şeklinde fuar 

katılımı gerçekleştirmemesi büyük önem arz etmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

 
 

             Aydın YILMAZ 

                                                                     Genel Sekreter V. 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:45666966320225516496. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


		2022-05-06T16:46:00+0300
	AYDIN YILMAZ
	Pdf İmzalama


	



