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✓ 01.01.2021 tarihi itibariyle yeni başvurular Destek Yönetim Sistemi (DYS) 
üzerinden alınmaktadır.

✓ DYS üzerinden başvuru iletecek firmaların öncelikle DYS kullanıcı/yararlanıcı 
tanımlama işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

✓DYS kullanıcı/yararlanıcı tanımlamalarına ilişkin bilgilere linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.itkib.org.tr/tr/gundem-ana-sayfa-duyurular-destek-yonetim-
sistemi-dys-1.html

✓01.01.2021 tarihinden önce KEP üzerinden yapılmış destek başvurularına ilişkin 
süreçler ise yine KEP üzerinden yürütülecektir. 

✓ Dosyanın inceleme aşamasındaki her değişim sonrası yeni durum bilgisi 
firmalara e-posta ile gönderilmektedir.

✓ Her hafta tahakkuk işlemi tamamlanan firmalara e-posta ile dosya ve hak ediş
tutarları hakkında bilgi mesajları gönderilmektedir.

✓ Eksiği olmayan tam dosyalar öncelikli olarak işleme alınmaktadır.
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Destek Türü Destek Konusu Toplam Destek 

Üst Sınırı

Destek 

Oranı

Sınırlama

Şirketler için 

Fuar Katılım

Yer Kirası

Stand Dekorasyonu, 49.000 TL % 50 

Bakanlıkça 

açıklanan 

listedeki 

fuarlar için

Organizatör için 

Organizatör Tanıtım

Fuarın tanıtımını içeren 

Tanıtım Proje’sine

Ticaret Bakanlığı’nın vereceği 

Ön Uygunluk ile

Yurtdışı:
873.000 TL

Yurtiçi: 

291.000 TL 

% 75

1 yılda 

En fazla 

10 fuar
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▪ CİROLU ÇEKLER: 

▪ Ödemelerin katılımcı şirket hesabından çıkarak organizatörün hesabına süresi içinde bankacılık 
sistemi ile aktarma yükümlüğü korunmuş, ancak Çek ile yapılan ödeme belgelerine ilişkin bir 
istisna getirilmiştir:  

▪ Buna göre; çekle yapılan ödemelerde;

1. çekin bir örneği ile 

2. 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. (Genelge’nin Ödeme esasları başlıklı 10.Maddesi 2.fıkrası) 

▪ Müşteri çeki ve cirolu çekler destek kapsamı dışında bırakılmıştır. 

▪ Çek için getirilen istisna senet ödemelerini kapsamamaktadır. 

▪ Katılımcı şirketin verdiği çekin/cirolu çekin hizmet alınan firma tarafından başka bir 
firma/kurum/kuruluşa cirolanarak ya da faktöring firmalarına verilerek alacağın 
devredildiği durumlarda başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesi imkanı 
bulunmamaktadır
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▪ Marka tescil aranmamaktadır. Türkiye imajının zedelenmemesine özen 
gösterilmelidir.

▪ Destek hakkedişleri için Vergi/SGK Borçlarının mahsubu IBGS’lerce re’sen
yapılır hükmü getirilmiştir.

▪ KOSGEB’e başvuru yapan firmalar bu destekten faydalanamaz. 
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Ayrıca; Ticaret Bakanlığı’nın 28.5.2018 tarih ve 56005 sayı talimatı ile: “TL 
kullanım şartı” getirilmiştir: 

▪ Fuar fiyatının TL olarak belirlenmesi 

▪ Stand masraflarının TL olarak belirlenmesi 

▪ Faturalandırmanın TL olarak yapılandırılması

▪ Tahsilat işlemlerinin TL olarak gerçekleştirilmesi

gerekmektedir. 

Bu işlemlerin kısmen ya da tamamen döviz ile yapılması durumunda bu işlemler için 
destek ödemesi yapılamayacaktır. 
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Devlet Yardımları Şubesi

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Tel          : +90 212 454 02 00 

Faks       : +90 212 454 02 01

E-posta  : devyardim@itkib.org.tr

Web        : www.itkib.org.tr

Adres     : İTKİB – Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret 
Kompleksi B Blok 6. Kat Yenibosna / Bahçelievler 34196 İSTANBUL
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