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İşbirliği kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize 

sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve 

kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile 

imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri) 

 
Destek Kapsamı 

 

 Sanal Fuarlara Katılım Desteği 

Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuara 

katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşunca düzenlenen 

sanal fuara katılım organizasyonuna ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet 

başına 750.000 TL’ye kadar desteklenir. 

Bir sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için; 

 Katılımcı sayısının 100’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş 

yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının 500’den az olmaması,  

 Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının yarısından az 

olmaması, 

 Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yarısından az 

olmaması gerekir. 

Sanal fuar katılımlarında en az 10 şirketin yer aldığı başvurular değerlendirmeye 

alınır. 

İşbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımları çerçevesinde aşağıda 

belirtilen giderler desteklenir: 

 Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri 

dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına 

dair hizmet giderleri,  

 Danışmanlık hariç olmak üzere sanal fuar katılımının planlaması ve 

koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,  

 Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,  

 Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler. 

 

 Sanal Fuar Organizasyonu Desteği  

Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal 

fuar organizasyonuna dair giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 

TL’ye kadar desteklenir. 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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Bir sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için; 

 Katılımcı sayısının 50’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş 

yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 250’den az olmaması, 

 Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısının yarısından az 

olmaması gerekir. 

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonu çerçevesinde 

aşağıda belirtilen giderler desteklenir:  

 Sanal fuar organizasyonu tanıtımı kapsamındaki harcamaların en az %80’i 

yurt dışına yönelik olmak kaydıyla, internet, mobil ve benzeri dijital ortamları 

da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet 

giderleri,  

 Danışmanlık hariç olmak üzere sanal fuar organizasyonun planlamasına ve 

koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,  

 Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,  

 Sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderler. 

 

 

Sürekli aktif 

 
 
 

 
İşbirliği kuruluşu, toplu katılımın gerçekleştirileceği sanal fuarın destek kapsamına 

alınmasına dair proje başvurusunu gerekli bilgi ve belgelerle fuarın başlama tarihinden 

en geç 2 ay önce DYS üzerinden Ticaret Bakanlığına iletir. 

 

İşbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği 

sanal fuar organizasyonu için program başlangıç tarihinden en az 6 ay önce gerekli 

bilgi ve belgelerle Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden onay 

başvurusunda bulunulur. 

 

İşbirliği kuruluşlarının destek başvurularını, faaliyetin gerçekleşmesini müteakip 3 aylık 

süre içerisinde DYS üzerinden yapmaları gerekir. 

 

Sanal fuar katılımları ve organizasyonları kapsamında destek başvuruları Ticaret 

Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İBGS tarafından sonuçlandırılır. 

 

Link: https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/5973-sayili-ihracat-

destekleri-hakkinda-karara-iliskin-genelgeler/yurt-disi-ve-yurt-ici-fuar-destekleri 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 
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