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AÇIKLAMALAR 
KOD 342PR0059 

ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 

DAL/MESLEK Fuar Organizasyon Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Yurt İçi Fuar Uygulamaları 

MODÜLÜN TANIMI 
Yurt içi fuarların önemi hakkında bilgi kazandıran 

öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 

Fuarcılık, Organizatör Firma Fuar Hizmetleri, Fuar Pazarlama 

Satış, Katılımcı Firmanın Fuar Öncesi Hazırlıkları, Katılımcı 

Firmanın Fuarda ve Sonrasında Çalışmaları, Fuar Etkinlikleri, 

modülünü tamamlamış olmak 

YETERLİK Yurt içi fuar uygulamaları dosyası oluşturmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Bu modül ile gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında yurt içi 

fuar uygulamalarının önemini araştırma yaparak doğru 

tanıyabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
 

1. Yurt içi fuar organizasyonu proje oluşturma aşamalarını 

eksiksiz yapabileceksiniz. 

2. Yurt içinde fuar düzenlemesine dair, teşvikleri araştirmak 

ve uygulama çalışmalarını eksiksiz yapabileceksiniz. 

3. Yurt içi fuar organizasyonu planlama çalışmalarını 

eksiksiz yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, kütüphaneler, organizasyon firmaları, fuarla 

ilgili kurum ve kuruluşlar 

Donanım: TV, DVD, VCD, projeksiyon, İnternet 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme soruları, kendinize ilişkin gözlem ve 

değerlendirmeniz yoluyla kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme teknikleri 

uygulayarak modül uygulamaları ve kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde dünyanın hemen her ülkesinde ulusal ve uluslararası boyutlarda, son 

derece çağdaş, tanıtım pazarlama açısından etkin ve katılımcı firmalar açısından mükemmel 

birer iletişim organizasyonu olan fuarlar düzenlenmektedir. 

 

Fuarların oluşmasındaki en önemli etken dünyayı, ticarette ulusal sınırları olmayan 

Ortak Pazar haline getiren küreselleşme, yeni satış ve tanıtım tekniklerini zorunlu kılmasıdır. 

 

Yurt içi fuarların da yalnızca iç piyasaların tanıtım ve pazarlama çalışmalarının 

yürütülmesi değil ileriye dönük iş bağlantılarının da kurulduğu iş merkezleri olduğu 

gözlemlenmektedir. 

 

Sektörün geleceğine bakıldığında fuarlar, sadece yer satmak değil, hizmet satmak 

anlamına gelecektir. Fuarların başarısı, fuarın büyüklüğü ve satılan yerlerle değil, fuar 

içerisinde doğru katılımcılar ile doğru müşterilerin birleştirilmesi ile ölçülecektir. Bu da 

organizatör firmalara büyük yükümlülükler getirecektir. Bunun dışında katılımcı firmaların 

da iş birlikleri ve ortak yatırımlarla firmalarını ekonomik yönden kuvvetlendirmeleri, bilgi 

sermayesine yatırım yaparak kaliteli iş gücü istihdam etmeleri gerekmektedir. 

 

Siz de bu modül sonunda yurt içi fuar planlama, teşvik alma ve fuar organizasyonu 

aşamalarını öğreneceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

 
Bu faaliyet sonunda Yurt içi fuar organizasyonu proje oluşturma aşamalarını eksiksiz 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yurt içinde fuar düzenlemesi ile ilgili usul ve esasları araştırınız. 

 Yurt içinde fuar organizasyon projesi oluşturmayı ve düzenleme başvuru 

işlemlerini araştırınız. 

 Araştırmanızı TOBB, fuar ile ilgili derneklerde, organizasyon firmalarında, 

üniversitelerin halkla ilişkiler ve işletme fakültelerinde, kütüphaneler ve ticaret 

odaları seyahat acentelerinde,  fuarla ilgili kurum ve kuruluşlarda vb. 

yapabilirsiniz. 

 

1. YURT İÇİ FUAR ORGANİZASYON 

ÇALIŞMALARI  
 

1.1. Yurt İçinde Fuar Düzenlemesine Dair Usul ve Esaslar 

 
Ülkemiz fuarcılık sektörünün ülke ve sektör genel menfaatlerine uygun biçimde 

geliştirilmesini, sektörel küresel stantartlara ulaştırılmasını ve bu kapsamda fuar 

etkinliklerinin uygun alanda, bir program dâhilinde yetkin şirketler tarafından düzenlemesini 

sağlamak amacıyla yayımlanan usul ve esaslar, yurt içinde düzenlenecek ulusal - uluslararası 

nitelikteki fuarları ve bunları düzenlemelerini kapsamaktadır.  

 

Kültürel ve yöresel özellikler taşıyan el sanatlarının ve ürünlerinin tanıtımı ve /veya 

satışına yönelik düzenlenen festival, sergi, panayır gibi etlkinlikler bu usul ve esaslar 

kapsamı dışındadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Türkiye’de gerçekleştirilen fuarlar konusunda yetkili ve en üst merci 

TOBB’DUR. 

 

TOOB’a bu yetki 5174 sayılı Türkiye Odalar ve borsalar kanunu ile 

verilmiştir. 
 

FUARIN UYGULAMA STANDARTLARINI 

 
 Konu, Tarif, Kapsam 

 Genel Kurallar 

 Yerleşim ve Stantların Uygunluğu ile İlgili Kurallar 

 Stantların Kullanılması ile İlgili Kurallar 

 Halkla İlişkiler ve İletişimle İlgili Kurallar 

 Fuarların Yurt İçi ve Yurt Dışı Tanıtımı ile İlgili Kurallar 

 Fuarların Kurulma ve Sökülme Süresince Sergileyici ile Kurucu Arasındaki 

 Fuara Giriş ve Çıkış ile İlgili Kurallar 

 Fuar Sonuçlarının Raporlanması ile İlgili Kurallar 

 Fuar Katılımcıları ve Ziyaretçiler ile İlgili Kurallar 

 Fuar Alanlarında Verilmesi Gereken Hizmetler ve Yönetim ile İlgili Kurallar 

 Fuar Alanları Alt Yapısı ve Genel Yerleşim ile İlgili Kurallar 

 Fikir Mülkiyeti ve Diğer Haklar ile İlgili Kurallar 

 Çeşitli Hükümler 

 

oluşturur. 

 

 
Resim 1.1:Uluslararası yurt içi fuar açılışı 

 
Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesi ilgili teblig usul ve esaslara göre 

yürütüldüğünden mevzuatı öğrenerek uygulamaları araştırabilirsiniz. EK:1 

http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1848
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1847
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1840
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1839
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1837
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1843
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1845
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1838
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1842
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1841
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1844
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1846
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1835
http://www.fuarplus.com/documantasyon.php?id=1834


 

 5 

 
Resim 1.2: Organizatör Firma –Fuar Açılışı 

 

1.2. Yurt İçi Fuar Organizasyon Projesi Oluşturma 
 

Yeni bir fuar organize etmek için karar vermek, uzun ve titiz bir çalışma ve 

araştırmanın sonucudur. Yeni bir fuar düzenleme fikri ekonomide gelişme gösteren 

sektörlere özgü ortaya çıkmaktadır. 

 

İhracatın güçlü olduğu sektörlerde ya da yatırımların hareketlilik ve gelişme gösterdiği 

sektörlerde yeni ve ilk kez düzenlenecek olan bir fuarı organize etmek, kârlı bir iş olabilir. 

Oysa sadece ithalata dayalı olan bir sektörde düzenlenecek bir fuara daha çok yabancı 

firmaların ya da onlarla ilgili ülkelerdeki temsilcilerin katılması gerekecektir. Bu nedenle 

fuar uluslararası bir kimliğe sahip olmalıdır ve bu da yoğun bir uluslararası tanıtımla 

gerçekleşebilecektir, yani maliyetler yüksek olacaktır. 

 

Fuarların yararları olmakla birlikte fuara katılılarak amaçlarımıza ulaşacağımızın bir 

garantisi yoktur. 

 

Fuara katılım, önemli sayılabilecek miktarda para ve zaman harcaması 

gerektirdiğinden fuara katılım kararı verirken son derece dikkatli olmak ve özellikle 

aşağıdaki hususları çok iyi değerlendirmek gerekmektedir: 

 

 Hedeflenen pazar bölümleri ürünlerimiz için önemli bir potansiyel arz etmekte 

midir? 

 Ürünlerimiz pazar stantartlarına ve tüketici zevklerine uygun mudur? 

 Firmamız yeterli üretim ve ihracat kapasitesine ve esnekliğe sahip midir? 

 Ürünümüz rekabette avantajlı bir konuma getirilmiş midir? 
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 Fuara katılımın diğer iletişim teknikleri karşısında durumu nedir? 

 Fuara katılımda öncelikli amaçlarımız nelerdir? 

 Bu fuar alternatifleri içinde en iyisi midir? 

 Fuara katılımın maliyeti ne olacaktır ve karşılanmasına zorluk yaşanacak mıdır? 

 Fuardan sonra bu pazarın geliştirilmesi için gerekli para ve zaman yatırımı 

yapılabilecek midir? 

 

Bu soruların cevaplanabilmesi için fuar ve pazarla ilgili detaylı bir araştırma yapılması 

ve bazı bilgilerin derlenmesi gerekmektedir. 

 

MARBLE 2005 FUARI’NIN DÜZENLENDİĞİ İZMİR FUAR ALANI’NIN GİRİŞİ

 
Resim 1.3: Fuarın isim ve alan belirlemesi 

 

Fuara katılmaya karar verirken; 

 
 Fuarın pazarlama ihtiyaçlarınıza yanıt  vereceğine, 

 Fuar tarihlerinin ürününüze ve firmanıza ve iş gücünüze uygun olduğuna, 

 Aynı tarihlerdeki etkinliklerinizin fuarı bölmeyeceğine, 

 Fuarın alıcı için ve firmanız için uygun bölgede yapıldığına, 

 Fuar ziyaretçilerinin büyük bölümünün sizin ürün veya hizmetinizle 

ilgileneceğine, 

 Fuar organizatör firmasının fuar tanıtımı için izlediği yolların doğru olduğuna, 

 Fuarın bir önceki sene başarılı geçtiğine, sesini duyurduğuna, 

 Rakip firmaların da bu fuarda yer alacağına, 

 Fuar için harcanacak miktarın geriye döneceğine, 

 Daha önceki fuara katıldıysanız, yazılı veya sözel olarak getirdiğiniz  

 olumsuz görüşler veya öneriler konusunda organizatör firma tarafından olumlu 

adımlar atıldığına, 

 Yurt dışı ve yurt içinde yapılan tanıtım ile kesinleşen fuar ziyaretçisinin 

kalitesine, 

 Fuar tanıtımının hali hazırdaki stratejinize uygunluğuna, 

 Önceden hazırlanmış bir fuar bütçeniz olduğuna, 
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 Tüm fuar bütçenizi yalnızca fuar alanı kirasına vermediğinize, 

 Önceki fuarlara dair basın küpürlerinin olumlu olduğuna, 

 Sektörün derneklerinin fuara olumlu yaklaştığına 

 

inanıyorsanız fuara katılmaktan çekinmeyiniz.  

 

SEKTÖR BELİRLEME 

AŞAMASI 

 
 

ALAN BELİRLEME 

AŞAMASI 

 
TARİH BELİRLEME 

AŞAMASI 

 

 

 

İSİM BELİRLEME 

AŞAMASI 

 

 

 

ÜRÜN GRUPLARINI 

BELİRLEME 

AŞAMASI 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1. 1: Fuar organizasyon şeması 

 

Yukardaki şekildeki oklar aşamalar arasında sırası ile geçişi göstermektedir. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
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6 nu.lı geçiş, tarih belirleme aşamasının başarı ile sonuçlanması durumunda, seçilen 

fuar alanının tekrar gözden geçirilmesi ve gerekiyor ise değiştirilmesi durumunda işaret 

etmektedir. 

 

7 nu.lı geçişte benzer şekilde alan belirleme konusunda sonuca varılmadığında 

organizatörün düzenleyeceği fuara ilişkin sektörü tekrar analiz etmesi ve mümkün ise fuara 

katılımı genişletip çeşitlendirmesi, gerekiyor ise farklı bir sektör seçmesi durumunda 

belirtmektedir. Farklı bir sektör seçerek fuar düzenlenmesi, söz konusu aşamaların yeniden 

yapılandırılmaları anlamına gelecektir. 

 

8 numaralı geçiş ise, uygun bir tarih belirleneceği durumda ve tarih değiştirilse de 

mevcut alanların uygun olamadığı durumda doğrudan ilk aşama olan sektör belirleme 

aşamasında dönülerek yeni bir sektöre ilişkin düzenleme yapılması belirtmektedir. Şekilde 

görülen 6,7 ve 8 numaralı ara geçişleri açıldıktan sonra ortaya atılan “yeni fuar fikri”nin 

hangi aşamalarında geçerek “yeni bir fuar”a dönüştüğünü açıklayabiliriz. 

 

1.2.1. Sektör Belirleme Aşaması 
 

Öncelikle; fuar organize edecek kuruluş, fuarı düzenleyeceği sektör ile ilgili çok iyi 

bir araştırma yapmalıdır 

 

Bu araştırma, yeni bir pazara girmek isteyen işletmenin yapacağı gibi türden çok 

detaylı  bir araştırma değildir; çünkü bunun için ne finansal kaynak ne de yeni bir fuar için 

böyle bir araştırmaya gerek vardır. 

 

Ayrıca bir fuarın başarısı için uygun zamanda düzenlenmesi gerektiği düşünülürse, 

böyle bir araştırmaya zaman harcamak da gereksiz olacaktır. Bu nedenle fuarı organize 

edecek kuruluş, kendi belirleyeceği bir yöntem ile düzenlemeyi planladığı fuar için uygun bir 

pazar olmadığını ve fuara yeterince katılımcı ve ziyaretçi sağlayıp sağlayamayacağını çok iyi 

analiz etmelidir. Uygun yöntem, bu şekilde uygulanmaktadır; fuar organizatörü, ilgili 

sektörde faaliyet gösteren dernek ve sektörel yayınlardan kurumsal destek alır. Böyle bir fuar 

düzenlemek için sektörün hazır olup olmadığına ilişkin bilgi toplar. Eğer dernek ve yayınlar, 

böyle bir fuar düzenlemenin başarılı olacağı yönünde ise, fuar organizatörü ikinci aşamaya 

geçebilir. Bu aşamada sektördeki lider birkaç firmaya böyle bir fuar düzenlenirse katılıp 

katılmayacakları sorulur tüm bu araştırmalardan alınan sonuçlar değerlendirilip sonuçlar 

olumlu yönde ise fuarı düzenlemeye, değil ise söz konusu girişimi ertelemeye ya da bir 

başka alanda araştırmaya yapmaya karar verir. 

 

1.2.2. Alan Belirleme Aşaması 
 

Bu ilk aşama başarı ile gerçekleştirdikten sonra, fuarı düzenlemek için uygun bir fuar 

alanı bulmak gerekir. Burada da fuar organizatörü seçiçi ve titiz davranmalıdır. Fuarlarda 

gerçekleştirilmeye çalışılan ve fuarın ana kavramı olan “katılımcı ile satın alma birimlerini 

(mercilerini) biraraya getirme” amacı göz önünde bulundurularak katılımcılara ve onları 

ziyaret edecek olan satın alma birimlerine uygun bir alan belirlenmelidir.Uygun ortak alanın 

en önemli özelliği, tüm sektörün memnun olacağı ve fikir birliğine varılmış merkezi bir 
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konumda olmasıdır. Bu aşamada, genellilkle fuar organizatörü, kendi sahip olduğu fuar 

alanında ya da kiralayacığı fuar alanında organizasyonu gerçekleştirir. Ülkemizde daha çok 

karşılaşılan durum, organizatörün alanı kiralaması durumudur, bunun temel nedeni çok fazla 

fuar alanın mevcut olmamasıdır. Ancak fuarcılığın merkezi olan Avrupa’da genellikle fuar 

organizatörleri, sahip oldukları profosyonel ve yeterli kapasitedeki fuar alanlarında fuarları 

düzenler. Düzenlenen fuarın yapısına ve sektörün talebine göre bazı durumlarda farklı ülke 

ve kentlerde alan kiralayarak fuar düzenlemelerine de rastlanmaktadır. 

 

1.2.3. Tarih Belirleme Aşaması 
 

Uygun fuar alanının belirlenmesinden sonra en önemli aşama olan fuar tarihinin 

belirlenmesi aşamasına geçilir. Ancak önemli olan nokta şudur; eğer düzenlenmesi planlanan 

fuar, mevsimsel bir özellik gösteren (örneğin gıda, moda vb.) ya da zamana duyarlı sektörü 

(örneğin tekstil ya da turizm) kapsıyorsa; bu takdirde önce fuar için uygun bir tarih, daha 

sonra uygun bir fuar alanı belirlemek ideal olacaktır. Aslında hemen hemen tüm sektörler 

zamana duyarlıdır. 

 

Ancak bazı sektörlerde, yıl içinde uygun olmayan zamanlarda fuar düzenlemek büyük 

başarısızlıklara dönüşebilir. Tarih belirlemek, alan belirlemekten daha zor ve daha fazla 

analiz isteyen bir iştir; ancak bir organizatör her iki aşamayı da başarı ile tamamlasa bile 

kiralamak istediği alanda söz konusu tarihte başka bir fuarın organize edilmesi yani alanın 

dolu olması durumu ile de karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumda, alternatif fuar alanları 

araştırmak bir çözüm olabilir. Bu nedenle fuarın tarihi ile düzenleneceği alanın belirlenmesi 

aşamaları birlikte ele alınmalı ve uygun şekilde koordine edilmelidir. 

 

Bu üç aşamaya “dışsal aşamalar” adını verebiliriz; çünkü bu aşamalar, fuar 

organizatörün dışında kalan dışsal koşulların belirleyici olduğu ve süreci yöneldirdiği 

aşamalarıdır. Fuar organizatörü, söz konusu koşullara müdahale edememektedir. Organizatör 

sadece, fuarın tarihini belirlerken sınırlı hareket etmek zorunda değildir, ancak başarılı bir 

fuarın belirli tarihlerde düzenlenmesi gerektiği düşünülürse bu konuda da kısıtlı koşullardan 

bahsedilebilir. Bu noktada sonra organizatör;serbestce yürütülebileceği ve hareket 

edebileceği diğer aşamalara geçebilir. 

 

1.2.4. İsim Belirleme Aşaması 
 

Önemli aşamalardan biri de fuar için isim belirlenmesi aşamasıdır. Genellikle fuar 

isimleri; düzenlediği sektör ile ilgili çagrışım yapacak şekide belirlenir. Örnek; PRET 

(fransızca’da “hazır giyim”) tekstil, moda ve hazır giyim fuarı/MEDITECH –medikal, 

dental, optik ve laboratuvar ekipmanları fuarı ya da MARBLE-mermer doğaltaş ve teknoloji 

fuarı örnekler çoğaltılabilir, ancak ortak nokta genellikle İngilizce’den alınmış köklerin 

üzerine belirli eklemeler yaparak isimlerin belirlenmesidir. İsimlerin İngilizce kökenli 

olmasının nedeni açıktır; uluslar arası alanda başarıyı yakalayabilmek için tüm dünyanın 

ortak dilinden yaralanılmaktadır 
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Ancak ulusal ve bölgesel fuarlarda bu tür belirlemeye gerek yoktur; organizatör, 

bulunduğu ülkenin dilini kullanabilir. Örnek TÜYAP KİTAP FUARI, İŞMAK iş makineları 

fuarı gibi organizatör fuarın kapsaması olası alanları da (uluslararası, ulusal ya da bölgesel) 

göz önünde bulundurarak etkileyici hedeflerine ve kavramına uygun olacak biçimde ve 

fuarın kapsayacağı ya da gelecekte bir isim belirlenmelidir. 

 
 

1.2.5. Ürün Gruplarını Belirleme Aşaması 
 

Sektörle ilgili araştırma yapılarak ürün grupları belirlenir. Ürün gruplarının 

belirlenmesi için detaylı bir araştırma gerekmektedir; çünkü bir fuar için tarih, alan ve isim 

ne kadar iyi belirlenirse belirlensin uygun ürün grupları seçilip uygulanmazsa, fuar 

başarısızlık riski ile karşı karşıya kalabilir. 

 

Bu nedenle, fuarın düzenleneceği sektörle ilgili iyi bir araştırma yapılarak hangi 

ürünlerin fuarda sergilenmesinin daha doğru olacağı ve fuar için başarı sağlayacağı, fuar 

ulusal ya da uluslararası olarak düzenlenecek ise düzenleneceği bölge ya da ülkenin ihracat-

ithalat durumu ve ticaret dengeleri, eğer fuar bölgesel olarak düzenlenecek ise ilgili pazarın 

durumu ve ticarette konu olacak ürünlerin kompozisyonu çok iyi belirlenmelidir. 

 

Örneğin; nüfusun birçoğunun tarım ile geçimini sağladığı bir bölgede bilgisayar gibi 

teknoloji ürünlerinin sergileneceği bir fuar düzenlenirse, böyle bir fuarın başarılı olması 

beklenmemelidir. 

 

Bir fuarda sergilenecek ürün gruplarını belirlemede ilgili sektörde faaliyet gösteren 

dernekler ya da kuruluşlardan yardım alınabilir.  

 

Genel kabul görmüş yöntem, fuarın düzenleneceği konuda daha önceden aynı  fuar 

alanında ya da farklı alanlarda düzenlenmiş olan fuarların ürün gruplarında benzetim 

yapmaktadır.  

 

Bu, en kolay yöntemdir; ancak seçici ve titiz davranılmalıdır; çünkü her fuar, 

düzenlediği koşullara ve kapsadığı pazara göre oluşan ve gelişen bir aktivitedir. Bu nedenle 

belirli koşullar altında başarı sağlayan özellikler koşullar değiştiğinde aynı başarıyı 

yakalayamayabilir. 

 

Fuarın düzenleneceği ve içinde bulunacağı değişmez ya da zor değişir koşullar dikkate 

alınarak uygun bir ürün gruplaması yapılmalıdır. 
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1.3. Usul ve Esaslarda Belirtilen Belgelerin Hazırlanması 
 

Örnek form 
TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ 

 

 

 

YURT İÇİ FUAR DÜZENLEME 

BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME DÜZENLEYİCİ FİRMAYA İLİŞKİN 

BİLGİLER 

 

 

Yukarıdaki bilgilerin ve bu başvuru kapsamında Birliğinize sunduğumuz bütün belgelerin 

doğru olduğunu beyan eder, ayrıca Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’da 

belirtilen hususlarda, Düzenleyici olarak sorumluluklarımızı eksiksiz bir biçimde yerine 

getireceğimizi; aksi takdirde, bu Usul ve Esaslar’da düzenlenen müeyyidelerin uygulanmasını ve 

Birlik aleyhine doğacak bütün zararları tazmin edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. 

 

 

İMZA                  NOTER ONAYI  

 

 

FİRMA ÜNVANI  

ADRES  

TELEFON NUMARASI  

FKS NUMARASI  

E-POSTA ADRESİ  

İNTERNET SAYFASI ADRESİ  

BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ  

VERGİ SİCİL NUMARASI  

YETKİ BELGESİ TARİH ve NUMARASI  

YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ  

ÜYESİ OLDUĞU ODA   

 

1.4. Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne Başvuru Yapılması  
 

Başvuru esasları, süresi ve işlemleri yurt içi fuar uygulamaları usul ve esaslarına göre 

yürütülür (EK.1). 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak  yurt içi fuar planı hazırlayınız . 

 

İnternet, kütüphane ve ilgili sektörlerde araştırmalarınızı yaparak yazılı ve görsel 

dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız.  

 

Yaptığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Yurt içinde fuar düzenlemesine dair usul 

ve esasları araştırınız. 

 

 Fuarın uygulama stantartlarını araştırınız 

 

 Taslak bir yurt içi fuar planı hazırlayınız. 

 

 İsim belirleyiniz. 

 

 Ürün gruplarını belirleyiniz. 

 

 Sektör belirleyiniz. 

 

 Tarih belirleyiniz. 

 

 Alan belirleyiniz. 

 

 Usul ve esaslarda belirtilen belgeleri 

hazırlayınız. 

 

 Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne 

başvuru yapma belgelerini hazırlayınız. 

 

 Hazırladığınız yurt içi fuar planlama 

dokümanlarını dosyalayarak 

öğretmeninize sununuz. 

 

 

 İnternetten, organizasyon 

firmalarından, çevrenizden 

faydalanınız. 
 

 Etkili iletişim kurunuz. 
 

 Araştırmalarınızda birkaç firma ile 

görüşme yapmaya önem veriniz. 
 

 Araştırma yapacağınız fuar 

organizasyon firmalarının fuarcılık 

konularındaki deneyimleriyle ilgili 

bilgileri kaydediniz. 

 

 Organizasyon firmalarından randevu 

alarak görüşme yapınız.  
 

 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı 

ve güler yüzlü olunuz. 
 

 Görüştüğünüz firmalardan yazılı ve 

görsel dokümanlar alınız. 
 

 Topladığınız bilgileri derleyip sunum 

yapmadan tekrar bir firma ile 

görüşünüz. 
 

 Ayrıntılara dikkat ediniz. 
 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz, 

gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve 

hazırlıklı olunuz. 
 

 Eleştirilere açık olunuz. 

 Değerlendirmeleri dikkate alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıdaki sorulara verdiğiniz eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri 

dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

DEĞERLENDIRME ÖLÇÜTLERI Evet Hayır 

1. Yurt içinde fuar düzenlemesine dair usul ve esasları 

araştırdınız mı? 
  

2. Fuarın uygulama stantartlarını araştırdınız mı?   

3. Taslak bir yurt içi fuar planı hazırladınız mı?   

4. İsim belirlediniz mi?   

5. Ürün gruplarını belirlediniz mi?   

6. Sektör belirlediniz mi?   

7. Tarih belirlediniz mi?   

8. Alan belirlediniz mi?   

9. Usul ve esaslarda belirtilen belgeleri hazırladınız mı?   

10. Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne başvuru yapma 

belgelerini hazırladınız mı? 
  

11. Görüşmeleri kayda aldınız mı?   

12. Hazırladığınız çalışmayı bilgi ve görsel araçlarla, sınıftaki 

arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli olabildiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi Evet ise başarılı olduğunuz 

için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla 

ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için sorular 

verilmiştir. Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. Ülkemiz fuarcılık sektörünün uygulama usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi 

değildir? 

 

A) Ülke ve sektör l menfaatlerine uygun biçimde geliştirilmesi    

B) Sektörel küresel stantartlara ulaştırılması  

C) Sınıflandırma ve politik faaliyetleri içermesi 

D) Program dahilinde yetkin şirketler tarafından düzenlemesi  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi fuarcılık sektörünün uygulama usul ve esaslarının konusu 

değildir? 

 

A) Festival sergi panayır gibi etkinlikler 

B) Sergilenen ürünler 

C) Hizmet sektörleri 

D) Katılımcı firmalar 

 

3. Sektör araştrmalarından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Organizyon firması fuarın düzenleyeceği sektörü araştırma yapmalıdır. 

B) Araştırma, çok detaylı ve hatta ilgili pazarın potansiyeli müşterileriyle anket 

yaparak gerçekleştirilir.  

C) Fuarın başarısı için uygun zamanda düzenlenmesi gerektiği düşünülmemelidir. 

D) Organizyon firması planladığı fuar için uygun bir pazar olmadığını ve fuara 

yeterince katılımcı ve ziyaretçi sağlayıp sağlayamayacağını çok iyi analiz 

etmelidir. 

 

4. Alan belirleme aşamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Düzenlemek için uygun bir fuar alanı bulmak gerekir. 

B) Fuar organizatörü seçiçi ve titiz davranmalıdır. 

C) Uygun ortak alanın en önemli özelliği, tüm sektörün memnun olacağı ve fikir 

birliğine varılmış merkezi bir konumda olması gerekmemektedir. 

D) Organizyon firması, düzenlenen fuarın yapısına ve sektörün talebine göre farklı 

ülke ve kentlerde alan kiralayarak fuar düzenleyebilir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Sektörle ilgili araştırma yapılarak ürün grupları belirlenir. Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Ürün gruplarının belirlenmesi için detaylı bir araştırma gerekmektedir 

B) Fuar için tarih, alan ve isim iyi belirlenmelidir. 

C) Ürün gruplarının seçimi, fuar başarısızlığı ile ilgili değildir. 

D) Ülkenin ihracat-ithalat durumu ve ticaret dengeleri önemlidir.  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda yurt içinde fuar düzenlemesine dair, teşvikleri araştirmak ve 

uygulama çalışmalarını eksiksiz yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Fuarlara destek ve teşvik veren kuruluşları araştırınız. 

 Yurt içinde fuar organizasyonlarına teşvik veren kuruluşlardan teşvik almak için 

başvuru işlemlerini araştırınız. 

Araştırmanızı TOBB, Dış Ticaret Merkezlerinde, KOSGEB’lerde, fuar ile ilgili 

derneklerde, organizasyon firmalarında, üniversitelerin halkla ilişkiler ve işletme 

fakültelerinde, kütüphaneler ve ticaret odaları seyahat acentelerinde,  fuarla ilgili kurum ve 

kuruluşlarda vb. yapabilirsiniz. 

 

2. FUAR TEŞVİKLERİ 
 

Fuarlara katılmak hem zahmetli hem de masraflı bir çalışmadır. Bir fuara katılırken en 

büyük problem finansman sorunudur. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar dört 4,5 

günlük bir organizasyon için binlerce YTL vermeyi çoğunlukla istememektedir. 

 

Türkiyedeki şirketlerin büyük çoğunluğunun küçük ve orta boy işletmelerden oluştuğu 

göz önüne alınacak olursa mali açıdan desteklenmeden ülkemiz firmalarının firmalardan 

yeterli ölçüde yararlanamayacağı görülecektir.  

 

İhracatın artırılmasında en etkin araçlardan biri olan fuarlardan işletmelerimizin daha 

büyük oranda yararlanmaları böylece ülke ihracatına katkı sağlamalarını teşvik etmek 

amacıyla yukarıda bahsedildiği gibi ülkemizde gerek devlet gerek devlet dışı kuruluşlar 

tarafından fuar teşvikleri verilmektedir.  

 

2.1. Fuar Destek ve Teşvikleri   
 

2.1.1. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri (AYB)  

 
Kamu ve özel sektör projelerini finanse etmektedir. 30-40 milyon Euro'luk projelerle 

direkt temas kurarken daha küçük ölçekli kredi taleplerini aracı bankalar kanalıyla kabul 

etmektedir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Türkiye'deki Avrupa Yatırım Bankası Kredileri aracı bankaları; 

 

 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası  

 Sınai Yatırım Bankası 

 Vakıflar Bankası'dır.  

 

Avrupa Yatırım Bankası Kredileri başvurusu için projelerin ekonomiye katkı 

sağlaması, çevreye duyarlı, teknik bir proje olmalıdır.  

 

2.1.2. Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)  
 

 Yardım Alanları  
 

 Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı (*) 

 Yurt Dışında Millî veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar 

Katılımlarının Desteklenmesi 

 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi 

 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 

 Eğitim Yardımı 

 İstihdam Yardımı 

 

2.1.3. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)  
 

 Eğitim Yardımı 

 

Ülkemizde ihracatın desteklenmesi amacıyla hazırlanan bir dizi devlet yardımlarından 

birisi de “Eğitim Yardımı”dır. Sağlanan destek ile firmaların ürettikleri ürünleri 

uluslararası piyasalarda verimli ve etkin bir şekilde pazarlayarak rekabet güçlerini 

artırmaları ve uluslararası nitelik kazanmalarındaki temel gereksinimlerinden birisi 

olan eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. “Eğitim 

Yardımı” bu amaca yönelik olarak ihracatçı firmaların yönetici ve çalışanlarına 

yönelik eğitim faaliyetlerine ilişkin giderlerinin KOBİ’ler için %50, SDŞ’leri için 

%75’nin devletçe karşılanması imkânını getirmektedir. 
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 Eğitim Konuları 

 

 Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı  

 İhracat için pazar ve müşteri bulma, pazar analizi, pazar araştırması, 

alıcıyla müzakere ve yazışma teknikleri ve fiyat verme  

 İhracata ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri  

 Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü 

mevzuatı, uluslararası pazarlama teknikleri  

 Moda-Marka tasarımı ve benzeri alanlar  

 

2.1.4. İhracatçı Birlikleri 
 

Firmalar, Türkiye'de bulunan toplam 12 adet ihracatçı birliğinden, bağlı oldukları 

birliğe müracaat edeceklerdir. 

 
 Devlet Yardımı 

 

 Yurt Dışı Fuar / Sergi  

 Yurt İçi Fuar  

 Yurt Dışı Ofis-Mağaza 

 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  
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2.1.5. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)  
 

 Devlet Yardımı 

 

 Pazar Araştırması (KOBİ'ler arasında uluslararası işbirliği faaliyetlerinin 

desteklenmesi)  

 İhracat Pazar Araştırması Desteği (İPAD) 

 İhracat Pazar Araştırması Desteği (İPAD) firmaların ürünleri için doğru 

pazar bulmak ve doğru ihracat pazarlama stratejisi belirlemek amacıyla, 

detaylı ve sistematik olarak pazar araştırması yapmalarını teşvik etmek 

üzere oluşturulmuş ve uygulamaya konmuş bir devlet yardımı 

programıdır. 

 

 
 

 Yararlanan Kuruluşlar  

 

İhracat Pazar Araştırması Desteği, ilgili mevzuat çerçevesinde İGEME-İhracatı 

Geliştirme Etüd Merkezi tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) adına uygulanmaktadır. 

 

İhracat Pazar Araştırması Desteği’nden imalat sanayi alanında üretim ve ticaret 

faaliyetinde bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), Sektörel Dış Ticaret 

Şirketleri (SDŞ) ile sanayi sektöründeki Üretici Dernekleri faydalanabilir.  

 

2.1.6. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB)  Ar-Ge Destekleri ve Destek alma işlemleri 

 
KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle 

uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve 

etkinliklerini artırmak amacıyla 3624 sayılı Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. 

 

KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup  tüzel kişiliğe 

haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

 

Proje bazında Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak makine ve techizatın alımında, 

danışmanlık hizmetleri, laboratuvar / atölye hizmetleri, enformasyon hizmetleri, fuar 

hizmetleri,  tanıtım gibi destekler vermektedir. Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılan firmaları 

destekler. Bu teşviklerden yararlanabilmek için KOBİ”nin tanımını bilmek gerekir. 
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 Kobi 
 

Dış Ticaret müsteşarlığına göre; 

 

 200 arasında işçi çalıştırdığı, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik 

edilen,  

 Gerçek usulde defter tutan,  

 İmalat sanayinde faaliyette bulunan,  

 Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri 

itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL'yi aşmayan işletmeleri 

kapsar.  

 

 
 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB)'e göre;  

 

 1-150 arasında işçi çalıştıran,  

 İmalat sanayinde faaliyette bulunan, 

 Sermayesinin %25’ten fazlası bir büyük işletmeye ait olmayan işletmeler 

KOBİ olarak adlandırılmaktadır. 

2.1.6.1. KOSGEB’ in Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri  

 
 Yurt İçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği  

 

İşletmelerin; pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve 

teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını 

teminen, yetkili mercii tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan yıllık yurt içi 

fuar takvimi tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen 

yurt içi sanayi ihtisas ve genel sanayi fuarlarına katılımlarına destek 

verilmesidir. 

 

Destek unsurları ve üst limitleri; her işletmeye verilecek olan ürün sergileme 

desteği en az 6 (altı) m2 ve en fazla 24 (yirmi dört) m2 için metre kare başına 

olmak üzere 
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 Yurt İçi Sanayi İhtisas Fuarları  

 

Gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu nitelikteki 

fuarlara katılacak her işletmeye  boş alan (yer) kirası, stantart stant 

konstrüksiyonu, stantart stant dekorasyonu fuar katılımcı kataloğu,  fuar alanının 

genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik 

ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek  kapalı alan için, 

metre kare ücreti 100 (yüz) YTL’yi, geçmeyen fuarlara KOSGEB destek üst 

limiti 60 (altmış) YTL/m2; metre kare ücreti 67 (altmış yedi) YTL’yi geçmeyen 

açık alanlara  katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 40 (kırk) 

YTL/m2’dir.  Bu fuarlar için,  fuar toplam ürün sergileme alanının % 30’unu 

aşmamak kaydı ile ve toplam stant alanı 1.000 (bin) YTL/ m2 ’yi geçmeyecektir. 

 

 
 

 Yurt İçi Genel Sanayi Fuarları  

 

Sadece kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu nitelikli fuarlara 

katılacak  her işletmeye boş alan (yer) kirası, stantart stant konstrüksiyonu, 

stantart stant dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel 

düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile 

gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan metre 

kare ücreti 60 (altmış) YTL’ yi geçmeyen fuarlara KOSGEB destek üst limiti 30 

(otuz) YTL/m2, metre kare ücreti 40 (kırk) YTL’ yi  geçmeyen açık  alanlara  

katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 20 (yirmi) YTL’dir. 

 

Bu fuarlar için,  fuar toplam ürün sergileme alanının % 20’sini aşmamak kaydı 

ile ve toplam stant alanı 600 (altı yüz) YTL/m2 yi   geçmeyecek şekilde destek 

sağlanır. Yurt içi sanayi fuarlarına katılım için, Tablo 2.4’te belirtilen oranda 

destek verilir. 
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Yurt içi Sanayi 

Fuarlarına 

Katılım 

Desteği  

Üst Limit 

(YTL) 

Destek Oranı 

(%)  

Destek Ödeme 

Türü  

KÖY NY GY Geri 

Ödemesiz 

Geri 

Öde

meli 

Özel Hususular 

Sanayi 

İhtisas 

Fuarları 

*   60  

**   40 

60 60 60 X   En az 6 m2 / 

işletme,En fazla 24 

m2 / işletme  

Toplam fuar alanının % 

30’unu aşmamak kaydı 

ile en fazla 1.000 m
2
’dir. 

Kapalı alanlar için 

100YTL, Açık Alanlar 

için 67 YTL’yi 

geçmeyen fuarlar için 

verilir. 

*    Kapalı Alan m
2
 

bedeli    **    Açık Alan 

m
2
 bedeli 

Genel Sanayi 

Fuarları 
*  30  

**  20 

50 --- --- X   Sadece K.Ö.Y. 

illerinde düzenlenecek 

fuarlar için verilecek 

olan bu destekte; en az 

6 m2 / işletme, En 

fazla 24 m2 / işletme, 

Toplam fuar alanının 

% 20’sinı aşmamak 

kaydı ile en fazla 600 

m2’dir. Kapalı alanlar 

için, 60YTL, Açık 

Alanlar için 40 

YTL’yi geçmeyen 

fuarlar için verilir.  

*   Kapalı Alan m
2
 

bedeli       **   Açık 

Alan m
2
 bedelidir. 

Tablo 2. 4: Yurt içi sanayi fuarlarina katilim desteği oranı 
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 Yurt İçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği  

 

İşletmelerin; yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni 

ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı 

oluşturmalarını teminen, yetkili mercii tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan 

yıllık yurt içi fuar takvimi tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından 

belirlenen yurt içi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal 

Fuarına katılımlarına destek verilmesidir. 

 
 

Destek unsurları ve üst limitleri; her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en 

az 6 (altı) m2 ve en fazla 24 (yirmi dört) m2 için boş kapalı alan (yer) kirası, 

stantart stant konstrüksiyonu, stantart stant dekorasyonu, fuar alanının genel 

düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik hizmetleri giderlerinden 

oluşan metre kare ücreti 143 (yüz kırk üç) YTL’yi geçmeyen fuarlara katılımları 

için, KOSGEB destek üst limiti 100 (yüz) YTL/m2’yi, 

 

Bu nitelikteki fuarlar için; fuarın toplam ürün sergileme alanının % 40’ını 

aşmamak kaydı ile ve toplam stant alanı 1.500 (bin beş yüz) m2 yi geçmeyecek 

şekilde destek sağlanır. Ancak, İzmir Enternasyonal Fuarı için bu koşul aranmaz 

ve açık alanda da metre kare ücreti 80 (seksen) YTL’yi geçmeyecek şekilde 

KOSGEB tarafından en fazla 56 (elli altı) YTL/m2 yi,  geçmemek üzere ürün 

sergileme desteği verilecek olup ekteki  tabloda belirtilen oranda destek verilir. 

 

Desteğin 

Adı 

Üst 

Limit 

(YTL) 

Destek Oranı 

(%)  

Destek Ödeme 

Türü  

KÖ

Y 

NY GY Geri 

Ödemesiz 

Geri 

Öde

meli 

Özel Hususular 

Yurt içi 

Uluslararası 

Sanayi 

İhtisas 

Fuarlarına 

Katılım 

Desteği 

100 70 70 70 X   En az 6 m2 / işletme, En fazla 

24 m2 / işletme  

Toplam fuar alanının % 40’ını 

aşmamak kaydı ile en fazla 1.500 

m
2
 dir. Metrekare ücreti 143 

YTL’yi geçmeyen fuarlar için 

verilir. 

Tablo 2. 5: Yurt içi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına katılım desteği oranı 
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2.1.6.2. KOSGEB Desteği Alma İşlemleri 

 
 Oranlar ve Miktarlar 

 

Ürün Sergileme Desteği: Her işletmeye en az 6 (altı) m² ve en fazla 24 (yirmi 

dört) m² için metrekare başına katılım ücretinin en fazla 100 (yüz) ABD Dolar 

karşılığı Türk Lirası kısmına, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından tespit edilen 

illerin kalkınmışlık düzeyi kapsamında gelişmiş ve normal yörelerden katılacak 

İşletmelerin, metrekare başına fuar katılım ücretinin %50' si oranında, 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerden katılacak işletmelerin, metrekare başına fuar 

katılım ücretinin ise %60 oranında desteği sağlanır. 

 

 Ön Başvuru  
 

Destek programlarımından yararlanmak isteyen işletmeler bir defaya mahsus 

olmak üzere İŞLETME VERİTABANI BİLGİ FORMUNU doldurup 

KOSGEB’e teslim edilmelidir. 

 

 Başvuru 
 

 İşletmeler, destek talebi için aşağıdaki belgeler ile birlikte KOSGEB 

birimine başvurmalıdır. 

 
 Başvuru Formu  

 

 Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri Formu ve eki  

 Ürün ve/veya İşletme tanıtım materyalleri 

 İmza sirküleri 

 2.1.6.3. KOSGEB Destek Ödemesi 

 
Destek ödemesi aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra 

işletmeye yapılır. Bu belgeler: 

 

 Ödeme talep yazısı, 

 Ürün sergileme kapalı faturası aslının KOSGEB birimince onaylı örneği 

 Fuar katılım sözleşmesi aslının KOSGEB birimince onaylı örneği 

 Müşteri Memnuniyeti Anket Formudur. 
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2.1.7. Türk Patent Enstitüsü 

 

 
 

 Devlet Yardımı 

 

 Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklarının Korunması  

 Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescil Yardımı 

 

2.1.8. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Ar-Ge Desteği  
 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı desteği için başvuru ön şartı firmanın sanayi 

sicil belgesine sahip Araştırma ve Geliştirme(ARGE ) kuruluşları ve yazılım şirketleri 

olmasıdır. 

 

  
 

Desteklenen faaliyetler, "teknolojik ürün ve proses inovasyonu" kavramı içerisinde, 

bilgi birikimi firmada kalacak şekilde, firma tarafından gerçekleştirilen teknoloji geliştirme 

projeleridir. Proje süresi en fazla 2 sene olup sağlanacak destek alt sınır olmaksızın en fazla 

2,5 milyon ABD Doları. Destek oranı proje bütçesinin %20’sidir. Yapılan yardımın geri 

ödemesi 4 yıl içinde yapılır. 

 

Destek kapsamında projeyle ilgili personel, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet 

alımı harcamaları dâhildir. 
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2.1.9. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK ), 

Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı(TİDEB) Ar-Ge Desteği 

 
Hibe şeklinde bir yardım olup desteklenmeye değer bulunan Ar-Ge projelerine ilişkin 

giderlere uygulanan temel destek oranı en fazla %50, ilave desteklerle beraber en fazla %60 

olmaktadır. Başvuru için ön koşul firmanın yazılım geliştirme veya ARGE yapmasıdır.  

Yardımın kapsamına projelerin; personel, seyehat, alet/teçhizat/yazılım/yayın alımları, yurt 

içi ARGE kuruluşlarına yaptırılan işler danışmanlık/hizmet alımları, malzeme giderleri ile 

patent başvuru giderleri dâhildir. Destekleme süresi, uluslararası projeler dışındaki projeler 

için en çok 3 (üç) yıldır. Projenin değerlendirilme süresi en çok 3 aydır.  

 

2.2. Yurt İçi Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 
 

Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet 

Yardımları Kararı"nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, uluslararası nitelikteki yurt 

içi ihtisas fuarlarının dıştanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması 

amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (DTM) gerekli desteğin sağlanmasıdır. 

 

Bu destek; Türkiye'de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve DTM'nca 

belirlenecek ölçütlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince 

gerçekleştirecekleri tanıtım ve promasyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının 

"Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu"ndan karşılanmasını kapsamaktadır. 

 

2.2.1. Desteklenecek Faaliyetler 
 

 Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler 

 

 Ticaret Müşavirliğince uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların 

fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (bakın-yayın, radyo, TV 

reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri 

 Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri'nce uygun 

görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki 

kişiyi geçemez) yol giderleri 

 Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, 

konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar 

 Diğer Destekler 

 

 Fuarın Ticaret Müşavirlikleri'nce tanıtımı 

 Fuarın ve organizatör firmanın DTM'nca desteklendiğinin belgesi(tevsiki) 

 

2.2.2. Desteklenecek Fuarların Tespiti 

 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmiş uluslararası nitelikteki iç ihtisas 

fuarlarından hangilerinin destekleneceği madde ve ülke bazındaki ihracat politikaları esas 

alınarak aşağıda belirtilen ölçütler çerçevesinde belirlenir. 
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 Fuarın; 

 

 Tekstil, konfeksiyon, halı, 

 Deri (Ayakkabı dahil) 

 Taşıma araçları ve yan sanayi, 

 Gıda ve gıda teknolojisi, 

 Elektrik-elektronik sanayi, 

 Madeni eşya sanayi, 

 Tüprak sanayii, 

 İnşaat Malzemeleri, 

 Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması, 

 
 Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması, 

 Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25'i yabancı olmak üzere en az 100 

firmanın katılmış olması, gerekmektedir. 

 Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmez. 

 

2.2.3. Ödeme Esasları 

 
Uluslararası nitelik taşıyan yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesine yönelik 

ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: 

 

 Organizatör kuruluşların 3. maddede belirtilen faaliyetleri ile ilgili harcamaların 

desteklenebilmesi için harcamaların fatura ile belgelendirilmiş olması şarttır. 

 Desteklenen faaliyetlere ilişkin ödemelere esas teşkil eden oran ve azami destek 

tutarları aşağıda gösterilmiştir. 

 Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör 

firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, desteklenen faaliyet 

türlerine ilişkin tahmini harcamaları da içeren bir proje ile birlikte bulundukları 

bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne başvurmaları 

gerekmektedir. 

 İhracatçı Birlikleri 4. Maddede belirtilen ölçütler ve bunlara ek olarak 

Müsteşarlıkça tespit edilecek diğer ölçütler çerçevesinde, söz konusu başvuruları 

inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör firmalara bildirir. 

 Fuar sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeler, fuarın bitiş 

tarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde organizatör firma tarafından 

İhracatçı Birlikleri'ne intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin 

yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını 

Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını 

teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası’Na intikal ettirir. 

 Desteklemede ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, 

döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası 

Çapraz kurları ve döviz alışı kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL. Olarak 

T.Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na ödenir. 
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2.3. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuar Katılımlarının 

Desteklenmesi 
 

Bu destek; Türkiye'de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları öncesinde ve fuar süresince 

gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının 

söz konusu 95/7 Sayılı Karar’da tespit edilen esaslar ve organlar çerçevesinde "Destekleme 

ve Fiyat İstikrar Fonu"ndan karşılanmasını kapsamaktadır. 

 

2.3.1.Sağlanan Destek 

 
 Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler 

 

 Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde 

konsolosluklarca uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar 

öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (basın-yayın, radyo, TV reklamları, 

afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri 

 Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri'nce veya 

Müşavirliğin olmadığı yerlerde Konsolokluklarca uygun görülerek fuara 

davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) 

yol giderleri 

 Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, 

konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar 

 

 Diğer Destekler 

 

 Fuara daha fazla yabancı firmanın katılımı ve yabancı ziyaretçi sayısının 

artırılması amacına yönelik olarak, Ticaret Müşavirlikleri'nce ilgili 

firmalar ve kuruluşlar nezdinde gerekli tanıtımın yapılması 

 Fuarın ve organizatör firmanın DTM'nca desteklendiğinin belgesi(tevsiki) 

 

2.3.2. Destekten Yararlanma Şartları 
 

Yurt içinde düzenleyeceği uluslararası nitelikte ihtisas fuarına ilişkin olarak bu 

destektek yararlanmak isteyen organizatör firmaların aşağıdaki şartlara uymaları gereklidir. 

 

 Sözkonusu fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış olması, 

 

 Fuarın, 

 

 Tekstil, konfeksiyon, halı, 

 Deri (ayakkabı dahil), 

 Taşıtlar ve yan sanayi, 

 Gıda ve gıda teknolojisi, 

 Elektrik-elektronik sanayi 
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 Madeni eşya sanayi, 

 Toprak sanayi, 

 İnşaat malzemeleri, 

 Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması, 

 Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması, 

 Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25'i yabancı olmak üzere en az 

100 firmanın katılmış olması gerekir. 

 

2.3.3. Müracaat Şekli  
 

Bir organizatör firmaya aynı konudaki fuar için iki defadan fazla destek verilmez. 

İhracatçı Birlikleri her sene sonunda o yıl destek verilen fuar ve firmalara ilişkin bilgileri 

diğer Birliklere iletmekle yükümlüdür. Bu şekilde bir firmaya ilişkin başvurunun 

incelenmesinde öncelikle firmanın aynı fuar içindaha önce destekten yararlanıp 

yararlanmadığı, yararlandıysa kaç defa yararlandığı tespit edilecektir. 

 

Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, 

fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bulundukları 

bölgedeki İhracatçı Birliği'ne başvurmaları gerekmektedir. 

 

Müracaat için gerekli bilgi ve belgeler; 

 

 Başvuru formu (Tablo-2.1) ile fuarın konusu, amacı, kapsamı, fuar alanının 

teknik özellikleri, fuar öncesi ve fuar süresince gerçekleştirilmesi planlanan 

yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri içeren 

proje, 

 Şirketin son hukuki statüsünü ve ödenmiş sermayesini gösteren Türkiye Ticaret 

Sicil Gazetesi'nin bir örneği, 

 Son yıla ait vergi dairesinden tasdikli bilanço ve kar/zarar tabloları,  

 Fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığını ve fuarın uluslararası 

nitelikte bir ihtisas fuarı olduğunu gösteren belgeler, 

 Fuarın daha önce en az üç defa düzenlendiği ve bir önceki dönemdeki fuara 25'i 

yabancı olmak üzere 100 firmanınkatılmış olduğunu tevsik eden belgeler (Fuar 

kataloğu, broşür vb.), 

 Fuara ilişkin planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ait ilan, broşür, poster vb. 

dökümanların birer örneği, 

 Fuara davet edilecek olan ve fuarın konusu ile ilgili sektörde uluslararası alanda 

önemlil ithalatçı olduğu ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliklerince veya 

Müşavirliğin bulunmadığı yerlerde Konsolosluklarca onaylanmış davetlilere dair 

liste,  

 Fuar alanının tahsisi içinyapılan kira sözleşmesinin bir örneği, 

 Tahmini maliyet tablosu (Tablo-2.2.) 

 Firmanındaha önce gerçekleştirmiş olduğu önemli yurtiçi ve yurtdışı fuarlara ait 

dökümanlar. 
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 İhracatçı Birlikleri söz konusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri 

organizatör firmalara bildirir. Başvuruların yanlış ve yanıltıcı beyanı olan 

ve/veya müracaat belgeleri eksik olan firmaların talepleri değerlendirmeye 

alınmaz. 
 

2.3.4. Müracat Sonrası İşlemler 
 

 İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak 

firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü 

talepleri ödemenin yapılmasını teminen Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası'na intikal ettirir. 

 

 İhracatçı Birlikleri'ne ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları 

TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası çapraz 

kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T.C. 

Merkez Bankası'nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir. 

 

 Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme 

yapıldığının tespiti halinde "6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü 

Hakıkndaki Kanun" hükümleri uygulanır. Ödeme esnasında firmalardan Tablo 

2.3’te örneği yer alan taahhütname alınır. 

 

 Bu kararın uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya 

çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. 
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YURTİÇİ İHTİSAS FUARI TALEP FORMU  

I. FİRMA PROFİLİ  

1.FİRMA ADI/ÜNVANI : 

ADRESİ : 

POSTA KODU : 

TEL./TELEKS/FAKS Nu : 

VERGİ DAİRESİ VE  

SİCİL Nu :  

2. FAALİYET KONUSU  

3. ÖDENMİŞ SERMEYESİ: KURULUŞ YILI:  

4. TOPLAM PERSONEL SAYISI: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SAYISI: 

YABANCI DİL BİLEN ELEMAN SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMLARI:  

II.FUARA İLİŞKİN BİLGİLER  

1. FUARIN ADI VE YERİ :  

2. KONUSU : 

3. AMACI : 

4. FUARIN KAÇINCI KEZ DÜZENLENDİĞİ : 

5. BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARIN  

a) katılımcı firma sayısı : 

b) Yabancı firma sayısı : 

(Yurt içindeki temsilcilikleri ile katılan firma sayısı da belirtilecektir. ) 

c) Toplam Alanı : 

d) Ziyaretçi Sayısı (Yerli, Yabancı, Ticari) :  

6. TOPLAM KATILIM ALANI (m2) .............................. AÇIK ..............................KAPALI  

7. FUAR MERKEZİ : 

8. KATILIMCI FİRMA ADEDİ : 

9. FUAR ÖNCESİ VE FUAR ESNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER:  

a) Fuarın Yurt dışında Tanıtımına İlişkin Faaliyetler 

b) Firmaların İlişki Kurabilecekleri Muhtemel İthalatçılara Yönelik Faaliyetler: 

c) Fuar Süresince Fuarın Konusu İle İlgili Olarak Düzenlenecek Seminer, Konferans, Panel, 

Yarışma, vb. Faaliyetler: 

d) Diğer Faaliyetler:  

10. FUARIN KATILIMCI FİRMALARA M2 MALİYETİ 

11. FUAR İÇİN HAZIRLANANDOKÜMANLARIN HAHİYETİ VE ADEDİ (BİRER ÖRNEĞİ 

EKLENECEKTİR.) 
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12. SÖZKONUSU FUARIN ORGANİZASYONU İÇİN DAHA ÖNCCE 95/7 SAYILI KARAR 

KAPSAMINDA DESTEK ALIP ALINMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 

YUKARIDAKİ BİLGİLERİ VEREN YETKİLİNİN 

ADI: ÜNVANI: TARİH: 

FİRMA KAŞESİ VE İMZA: 

Tablo 2. 1. Yurt içi ihtisas fuarı talep formu 

 

Tarih: 

YURT İÇİ İHTİSAS FUARI 

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 

(1 $ = ............................... TL.) 

Harcama Kalemleri 
Yurt içi 

Harcamalar (TL) 

Yurt dışı 

Harcamalar ($) 

Stant kirası      

Stant konstrüksiyonu     

Stant dekorasyonu     

Elektrik, su, telefon v.b.     

Hostes ve tercümanlık hizmetleri     

Personel giderleri     

Tanıtım Giderleri::  

a) Yurt dışı Tanıtım Giderleri 

-Gazete ve Dergi İlanları 

-Radyo-TV reklamları 

-Afiş, broşür vb. 

b) Yabancı Davetlilerin Yol Giderleri: 

c) Seminer, konferans, panel ve Ödüllü 

Yarışmalara İlişkin Giderler:  

    

Diğer Giderler:     

TOPLAM      

Tablo 2. 2. Yurt İçi İhtisas FuarıTahmini maliyet tablosu 
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TAAHHÜTNAME 

MALİYE BAKANLIĞI'NA 

Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları"na 
ilişkin Kararı'nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu'nun 01.06.1996 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7 sayılı 
Kararı çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası'nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının 
tevsik edilmesi halinde sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 
Firma Ünvanı : 
Firma Adresi : 
Tel/Faks Nu :  
Vergi Dairesi ve  
Vergi Sicil Nu :  
Yetkili Kişi : 
Yetkili İmza : 
Tarih : 

Tablo 2.3. Maliye Bakanlığına verilen Taahhütname 

 

2.4. Yurt İçinde Fuar Düzenlemesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin 

Uygulamalar 
 

Bu bölümde yurt içinde düzenlenen fuarlara ilişkin yayımlanmış önemli tebliğ ve 

yönetmeliklerin yorumu yapılacak ve önemli noktalara dikkat çekilecektir. 

Ülkemizde yurt içi fuarların yasal dayanağını teşkil eden mevzuat aşağıdaki tebliğ ve 

yönetmeliklerden oluşmaktadır. 

 

Bakınız:95/7 sayılı uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesine 

ilişkin tebliğ modül sonunda Ek-2’de yazılmıştır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak, belirlediğiniz bir fuar düzenlemesi için teşvik 

veren kurumlardan teşvik alma işlemlerini planlayınız. 

 

İnternet, kütüphane ve ilgili sektörlerde araştırmalarınızı yaparak yazılı ve görsel 

dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız.  

 

Yaptığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Fuar teşviklerini araştırınız. 

 

 

 

 Fuar türünüzü belirleyiniz. 

 

 

 

 

 Fuar planlamanızı yapınız. 

 

 

 

 Belirlediğiniz Fuara destek ve teşvik 

veren kuruluşları araştırarak belirleyiniz. 

 

 

 Teşvik alma işlemlerini araştırınız. 

 

 

 Teşvik alacağınız kurumun istediği 

belgeleri hazırlayınız. 

 

 

 

 Hazırladığınız teşvik alma dokümanlarını 

dosyalayarak öğretmeninize sununuz. 

 

 

 

 İnternetten, fuar teşvik 

kuruluşlarından,organizasyon 

firmalarından, çevrenizden 

faydalanınız. 
 

 Etkili iletişim kurunuz. 
 

 Araştırmalarınızda birkaç firma ile 

görüşme yapmaya önem veriniz. 
 

 Organizasyon firmalarından ve teşvik 

veren kuruluşlardan randevu alarak 

görüşme yapınız.  
 

 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı 

ve güler yüzlü olunuz. 
 

 Görüştüğünüz 

firmalardan,kuruluşlardan yazılı ve 

görsel dokümanlar alınız. 
 

 Topladığınız bilgileri derleyip sunum 

yapmadan tekrar bir firma ile 

görüşünüz. 
 

 Ayrıntılara dikkat ediniz. 
 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz, 

gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve 

hazırlıklı olunuz. 
 

 Eleştirilere açık olunuz. 

 

 Değerlendirmeleri dikkate alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıdaki sorulara verdiğiniz eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri 

dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

DEĞERLENDIRME ÖLÇÜTLERI Evet Hayır 

1. Fuar teşviklerini araştırdınız mı?   

2. Fuar türünüzü belirlediniz mi?   

3. Fuar planlamanızı yaptınız mı?   

4. Belirlediğiniz fuara destek ve teşvik veren kuruluşları 

araştırarak belirlediniz mi? 
  

5. Teşvik alma işlemlerini araştırdınız mı?   

6. Teşvik alacağınız kurumun istediği belgeleri hazırladınız mı?   

7. Görüşmeleri kayda aldınız mı?   

8. Hazırladığınız çalışmayı bilgi ve görsel araçlarla, sınıftaki 

arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli olabildiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 

 
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi Evet ise başarılı olduğunuz 

için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla 

ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 
A. Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için sorular 

verilmiştir. Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. Dış Ticaret Müsteşarlığı Yardım Alanları aşağıdakilerde hangisidir?  

 

A) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 

B) Eğitim Yardımı 

C) İstihdam Yardımı 

D) Hepsi  

 

2. İhracatçı Birliklerinin sağladığı yardımlar aşağıdakilerden hangisi değildir? 

 

A) Yurt Dışı Fuar / Sergi  

B) İstihdam yardımı Yurt dışı ofis-Mağaza 

C) Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  

D) Hepsi  

 

3. KOSGEG başvurusunda aşağıdaki belgelerden hangisi bulunmalıdır? 

 

A) Başvuru Formu  

B) Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri Formu ve eki  

C) Ürün ve/veya İşletme tanıtım materyalleri 

D) Hepsi  

 

4. KODGEB Destek ödemesi aşağıda yer alan ödemeye esas belgelerden değildir?  

 

A) Patent, Faydalı Model Belgesi  

B) Ürün sergileme kapalı faturası aslının KOSGEB Birimince onaylı örneği 

C) Fuar katılım sözleşmesi aslının KOSGEB Birimince onaylı örneği 

D) Müşteri Memnuniyeti Anket Formu 

 

B- Aşağıdaki soruları doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretleyiniz. 

 

5. (  ) Destek programlarımından yararlanmak isteyen işletmeler bir defaya mahsus 

olmak üzere İŞLETME VERİTABANI BİLGİ FORMUNU doldurup KOSGEB e 

teslim edilmelidir. 

 

6. (  ) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfi desteği için başvuru önşartı firmanın sanayi 

sicil belgesine sahip Araştırma ve Geliştirme (ARGE) kuruluşları ve yazılım şirketleri 

olmamasıdır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. (  ) Avrupa Yatırım Bankası Kredileri kamu ve özel sektör projelerini finanse 

etmektedir. 

 

8. (  ) Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler Ticaret Müşavirliğince uygun görülen 

yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (bakın-

yayın, radyo, TV reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetlerdir. 

 

9. (  ) Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri'nce uygun 

görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi 

geçemez) yol giderleri Mali destek görmez. 

 

10. (  ) Avrupa Yatırım Bankası Kredileri başvurusu için projelerin ekonomiye katkı 

sağlaması, çevreye duyarlı, teknik bir proje olmalıdır.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda yurt içi fuar organizasyonu planlama çalışmalarını eksiksiz 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Fuar programı oluşturma, tanıtım aktivitelerinin planlaması araştırınız. 

 Fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanmasi için yapılan çalışmaları 

araştırınız. 

 Katılımcı firmalara ilişkin çalışmaları ve basına yönelik çalışmaları araştırınız. 

 Fuardan sonraki yapılan çalışmaları araştırınız. 

 

Araştırmanızı TOBB, Dış Ticaret Merkezlerinde, KOSGEB’lerde, fuar ile ilgili 

derneklerde, organizasyon firmalarında, üniversitelerin halkla ilişkiler ve işletme 

fakültelerinde, kütüphaneler ve ticaret odaları seyahat acentelerinde,  fuarla ilgili kurum ve 

kuruluşlarda vb. yapabilirsiniz. 

 

3. YURT İÇİ FUAR ORGANİZASYON 

AŞAMALARI 
 

3.1. Yurt İçi Fuar Organizasyonu Planlama Çalışmaları 
 

Fuar öncesi gerçekleştirilen çalışmalar şunlardır: 

 

3.1.1. Organizatör Firma Açısından Fuar Planlanması  
 

Fuar öncesinde yürütülecek çalışmalar, organizatör firmanın organizasyonlarda başarı 

gösterebilmesi açısından son derece önemlidir. Organizatör firmalar yeni bir fuar 

organizasyonu düşündüğünde, aşağıda belirtilen aşamalar doğrultusunda planlama 

yapmalıdır. 

 

 Sektör belirleme aşaması, ülke, bölge ve il bazinda yer belirleme aşaması 

 Fuar alanı belirleme aşamasi, tarih belirleme aşaması 

 Isim belirleme aşamasi, ürün gruplarinin belirleme aşaması  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1.2. Fuar Bütçesi Oluşturma 

 
Fuar bütçesi oluştururken aşağıdaki giderler hesaplanmalıdır. 

 
 Fuar idaresine ödenecek ücretler 

 Teşhir ürünleriyle ilgili masraflar 

 Konstriksiyon dekorasyon ve teknik hizmetler ile ilgili giderler 

 Fuar öncesi ve fuar esnasındaki promosyon masrafları 

 Personel giderleri 

 

 
Resim 3.1:Firma stantı 

3.1.3. Yol Haritası Çizme  
 

Organizatör firmaların fuar öncesinde yürüttükleri hazırlık ve planlama çalışmaları, 

hazırlıkları sürdürülen fuarın daha önce düzenlenip düzenlenmediğine bağlı olarak iki farklı 

boyutta gerçekleştirmektedir 
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Resim 3.2:Fuar hazırlık çalışması 

 

 Organizasyon Öncesinde Hazırlık Planlaması Yaparken Dikkat Edilecek 

Noktalar 

 

 Düzenlenen fuar organizasyonu ile ilgili durumun analiz edilmesi, 

sektörün durumunun belirlenmesidir.  

 Önceki yıllarda sergilenen ürün grupları gözden geçirilmeli  

 Katılımcı ve ziyaretçilerin doldurmuş olduğu anketler değerlendirilmeli  

 Gerek duyulan değişiklik ve güncellemeler yapılmalı 

 Fuar Danışma Kurulu ile ilgili çalışmalar yapılarak, kurulun uygunluğu 

yeniden gözden geçirilmeli ve gerektiğinde kurul üyelerinde değişiklik 

yapılabilmeli 

 Belirli periyotlar içinde mevcut müşterilere nezaket ziyaretleri yapılarak 

fuarla ilgili promosyon malzemeleri takdim edilmeli 

 Sektörün önde gelen temsilcilerinden birkaçı ile  sürekli bağlantıda 

bulunularak sektörle ilgili gelişmeler hakkında bilgi takibi 

yapılmalı,gelecek dönemlerle ilgili ön görüşmelerde bulunulmalı 

 Yurt dışı fuarlarının ve yurt içinde düzenlenen fuarların organizatörleri ile 

sıcak ilişkiler kurulmalı , sürekli bilgi alışverişinde bulunulmalı 

 Verilen hizmetin seviyesi,kaitesi ve olabilecek eksiklikler belirlenerek 

gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapılarak uluslararası fuar organizasyon 

kalitesi artırılmalı 

 Müşteri adres portföyü, incelenmeli, güncelliğini yitirmiş adresler listeden 

çıkartılmalı ve araştırmalar yapılarak yeni adresler potföye eklenmeli 

 Aynı sektörde bulunan fuarların katalogları temin edilmeli ve söz konusu 

fuarların katılımcılarının bilgileri potansiyel müşteri portföyüne eklenmeli 

 Çeşitli Ticaret ve Sanayi Odaları’nda bölgelerinde bulunan üyelerin 

listeleri sağlanmalı 

 Sektörel dergiler araştırılmalı ve potansiyel müşteri bilgileri toplanmalı 

 Sektör ile ilgili dernek ve kuruluşların listeleri sağlanmalı ve sektörün 

önde gelen temsilcileri ve büyük firmaları araştırılmalıdır. 
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3.1.4. Fuar Organizasyon Komitesinin Oluşturulması 
 

Bu aşamada düzenlenecek olan fuar ile ilgili olan faaliyetlerden sorumlu olacak ve 

organizasyonla ilgili çalışmaları yürütecek kişi ve kurumlar belirlenmelidir. 

 

Organizatör firma tarafından organizasyon için genel işler koordinasyonu için sorumlu 

ekipler oluşturmalıdır. 

 

 
Resim 3.3:Fuar organizasyon komitesi 

 

 Bu ekiplerin içersinde genel işler koordinasyonu sorumluları 

 

 Proje sorumlusu, 

 Proje asistanları, 

 Satış elemanları bulunmalıdır. 

 

 Genel işlerin koordinasyonundan sorumlu kişilerin belirlenmesinden sonra   

 

 Alt yapi sorumluları, 

 Teknik hizmet sorumluları,  

 Evrak takip sorumlulari gibi alt kadrolari oluşturulmalıdır. 

 

Fuar organizasyonunun başarılı geçmesi için sadece organizatör firma içindeki bir 

proje grubu yeterli değildir. Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği imkânları 

yaratılmalıdır. 

 

Organizasyon komitesinin kurulması aşamasında, birlikte çalışılacak kurum ve 

kuruluşlar dikkatli seçilmelidir ve danışma kurulu oluşturulmalıdır. 
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Şekil 3.1:Yurt içi fuar çalışma planlaması (yurt dışı fuarları içinde geçerlidir.) 

 

3.1.5. Fuar Danışma Kurulu Oluşturulması 
 

Organizasyonla ilgili birimler oluşturulurken, fuar organizasyonu çalışmalarına destek 

verecek,, fuar danışma kuruluda oluşturulmalıdır. 

 

Fuar danışma kurulu: organizatör firma yetkilileri ve sektör temsilcilerinden 

oluşturulmalıdır. 

 

Fuar danışma kurulu sayesinde; 

 

 Organizatör firmanın üzerinde çalıştığı sektörün daha yakından tanıması,  

 Fuar döneminde sektörün gelişimine katkıda bulunabilecek aktiviteler 

planlaması, 

 Potansiyel katılımcıların istek ve beklentilerin daha kolay bir biçimde 

belirlemesi, 

 Geniş kesime ulaşabilmesi mümkün olur. 

 

 

Fuar Öncesi 

Katılımcı 

Açısından 

Fuar 

çalışmalarının 

planlaması 
 

 

 

Fuar Sonrası 

 

 

 

Fuar Esnası 

Organizatör 

açısından 

Fuar 

çalışmalarının 

planlaması 
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Danışma kuruluna davet edilecek üyelerin özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir. 

Organizasyon sürecinin başarılı geçmesi danışma kurulunun özenle belirlenmesine bağlıdır. 
 

 Danışma Kuruluna Davet Edilecek Üyelerde Aranması Gerekli Özellikler 

 

 Sektörün görüşlerini açıklayabilmek 

 Katılımcı beklentilerini yansıtabilmek 

 Sektörün sorunlarını tartışabilmek ve çözümler getirebilmek  

 Kurulda alınacak kararları yeterince geniş bir kesime duyurabilmek 

 Alınan kararlarda risk ve sorumluluğu paylaşabilmek  

 

Bu özellikleri taşıdığı düşünülen sektör temsilcilerinden uygun sayıda kişi, Fuar 

Danışma Toplantıları’na davet edilir. 

 

3.1.6. Birlikte Çalışılacak Kuruluşları Seçme  
 

Başarılı bir fuar organizasyonu gerçekleştirebilmek için çeşitli kurum ve kuruluşların 

desteğinin alınması büyük önem taşır. 

 

Fuar organizasyonu öncesindeki hazırlık çalışmaları planlanırken; 

 

 Fuarın düzenlendiği sektörde faaliyet gösteren birlik ve dernekler araştırılmalı, 

 Derneklerin sektördeki firmalar üzerindeki etkisi belirlenmeli ve destekleri 

alınmalı,  

 Sektörel yayın yapan kuruluşlarla da irtibat kurup fuara destek vermeleri 

sağlanmalıdır.  

 

Sektörde yayınlanan sektörel dergi vb. yayınlar fuarın tanıtım çalışmalarının 

arttırılmasına katkıda bulunur. 

 

3.1.7. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi (Yurt İçi 

Fuar Duyuruları) 
 

Pazarlama çalışmalarına en büyük destek ve yardım, basın ve halkla ilişkiler ile 

sağlanır. Sadece iyi pazarlanmış ama halka ve basına iyi tanıtılıp duyurulamamış bir fuarın 

katılımcı ve ziyaretçi açısından ve özellikle medyadaki prestiji açısından başarılı olması 

beklenmemelidir. Bu nedenle, uygun bir medya planı hazırlanmalı ve bu plan çerçevesinde 

gerekli reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Ayrıca halkla ilişkiler konusunda 

gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

 

Fuar tanıtım çalışmaları kapsamında ilgili sektörel yayınlar ve medya grupları ile 

görüşmeler yapılmalı ve uygun olan yayın kuruluşları ile anlaşmalar imzalanmalıdır. 

İmzalanan anlaşma çerçevesinde sektörel yayın kuruluşlarına fuarda stant tahsis edilmeli, 

karşılığında ilgili dergi ya da gazeteye reklam verilmelidir. Bu çalışma, barter anlaşmalarının 

bir türüdür ve hizmet-hizmet takası şeklinde gerçekleştirilir. 
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Ayrıca hazırlanan medya planı çerçevesinde, katılımcı ve ziyaretçilerin fuara ilgisini 

çekebilmek için günlük gazetelere ve TV kanallarına reklam verilmelidir. Fuar tarihinden 

belirli bir süre önce yayınlanmaya başlayan bu reklamlar, öncelikle fuara yeterince katılımcı 

sağlamayı amaçlar. 

Fuar tarihi yaklaştıkça reklamların sıklığı artırılmalı ve potansiyel ziyaretçilere 

ulaşmaya çalışılmalıdır. Buna ek olarak fuar ile ilgili basın bültenleri hazırlanarak basın 

mensuplarına dağıtılmalı, ayrıca fuar alanında kurulan basın köşelerine fuarla ilgili o günlük 

gazetelerde çıkan haberler aynı gün içinde asılmalıdır. 

 

Pazarlamada olduğu gibi basın ve halkla ilişkiler çalışmalarında da basılı evraklar söz 

konusudur. 

 

3.1.7.1. Basın ve Halkla Ilişkiler Çalışmalarında Kullanılan Basılı Evraklar  
 

 Fuar Demo Filmi  
 

Çeşitli toplantılar, müşteri görüşmelerinde ve açılış töreninde gösterimi yapılan 

kısa metrajlı fuar demo filmdir. Fuar organizatörü ve bir önceki fuar ile ilgili 

görüntülerdir. 

 

 Dostluk Sertifikası 
 

Katılımcılara fuarın son günü dağıtılan teşekkür belgesidir. Her katılımcı ve var 

ise temsilcisi olduğu firma adına hazırlanır. 

 
 Açılış Davetiyesi 

 
Fuarın açılış törenine davet edilecek kişilerin kuruluşlara gönderilmek üzere 

hazırlanan davetiyedir. Açılışa davet metinini, açılış töreninin tarihi,saati ve 

yeri,fuar organizatörü ve destek veren kuruluşların isimleri ve logolarını içerir.  

 

 

 

 Kokteyl Davetiyesi 
 

Fuarın açık olduğu dönemde; katılımcılar, basın ve özel kişi ve kuruluşların 

katılımı ile gerçekleştirilen kokteyl için hazırlanan davetiyelerdir. 

 

 Bilboard 
 
Fuarın düzenlediği kent ve hedef kentlerin kalabalık boardlara basılmak üzere 

hazırlanan bilboard çalışmasıdır. Daha çok tanıtım ve ziyaretçilerin fuara ilgisini 

çekmek hedeflenir. 
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 Afiş 
 

Fuar alanına ve kentin değişik yerlerine asılmak üzere hazırlanan tanıtım 

dokümanıdır. 

 

 Otel Rezervasyon Formu 
 

Katılımcı, ziyaretçi ve özel davetlilerle gönderilen , indirimli otel ve uçak 

rezervasyon bilgilerini içeren bilgi formudur. 

 

 Reklam Filmi 
 

TV kanallarında yayınlanmak üzere hazırlanan tanıtım filmidir 

 

3.1.8. Pazarlama Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi 
 

Bir fuar organizasyonun hazırlık çalışmalarının en önemli aşamalarından birini de 

pazarlama çalışmalarıdır; çünkü fuarın gerçekleştirilebilmesi için belirli bir katılımcı sayısına 

ulaşılması ve bu firmaların fuara katılımının sağlanması gerekmektedir. Organizatör 

firmanın yürüteceği pazarlama çalışmaları birçok faktöre bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir.    

 

 Pazarlama Çalışmalarında Değişiklik Gösteren Faktörler 

 

 Düzenlenen fuarın türü,  

 Fuarın düzenlendiği sektörün yapısı ve o dönemdeki durumu , 

 Organizatör firmanın ekonomik yapısı , 

 Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum,  

 Organizatör firmanın pazarlama stratejileri  

 Fuarın geçmişi şeklinde sıralanmaktadır. 

 

 Fuar Pazarlama Çalışma Süreçleri 

 

 Potansiyel katılımcı firmaların belirlenmesi  

 Ilgili pazarlama dokümanlarının hazırlanması  

 Sonuçların değerlendirilmesi 

 

Potansiyel katılımcı firmaların belirlenmesi, fuar pazarlama çalışmalarının ilk 

basamağını oluşturmaktadır. Organizatör firmalar bu işlemi gerçekleştirirken farklı yöntem 

ve kaynaklardan yararlanmalıdır. 

 

Bu konuda yapılacak ilk işlem fuarın daha önceki yıllarda katılımcısı olan firmalarla 

bağlantıya geçmek ve onları düzenlenen fuara katılmaya davet etmektir. Önceki katılımcılara 

ulaştırmak bu konudaki en zahmetsiz yöntemdir; çünkü söz konusu firmalara ait irtibat 

bilgileri organizatör firmalarda bulunmaktadır. 
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3.1.9. Organizasyon Komitesi Görev Programının Oluşturulması 

 
Fuar organizasyonu ile ilgili görev alacak kişilerin belirlenmesinden sonra sıra bu 

kişilere ait birer görev çizelgesi oluşturulmaya gelir. Bu çizelgeler hazırlık süreci boyunca 

güncellenmelidir. 

 

3.1.10. Satın Alma Planlaması 
 

Fuar organizasyonu kapsamında normal kullanımın çok üzerinde malzeme ve techizat 

ihtiyacı söz konusu olur. Bu ihtiyaçların karşılanması için fuar öncesinde bir satın alma 

planlaması yapılmalıdır. İhtiyaç duyulan malzemelerin uygun zamanda uygun yerde olması 

sağlanmalıdır. Ayrıca fuarda katılımcılara ve özel davetlilere dağıtılmak üzere fuarla ilgili 

promosyon malzemeleri hazırlanmalıdır. 

 

Satın alma, çalışmaları diğer bütün aşamaları doğrudan etkilediği için çok iyi 

planlamalıdır. Pazarlama, basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri ve teknik çalışmalar doğrudan 

satın alma tarafından sağlanacak malzeme ve araçlar sayesinde gerçekleştirilmektedir.Bu 

nedenle, tüm bu aşamalarda, satın alma süreci ile koordine halinde çalışılmalıdır. 

 

3.1.11. Uygun Alt Yapının Hazırlanması ve Teknik Hizmet Çalışmalarının 

Programlanması 

 
 Fuarcılıkta, katılımcılar için en önemli konu verilen teknik 

hizmetlerdir.Katılımcının ürün ya da hizmetinin sergileyeceği ve firma imajını 

ön plana çıkaracağı yer olan fuar stantı, hiçbir detay atlanmadan ve hiçbir 

eksikliğe imkan vermeden hazırlanmalı ve zamanında katılımcıya teslim 

edilmelidir. 

 

 Sadece stantın kurulması ve gerekli hazırlıkların tamamlanması yeterli değildir; 

ayrıca ek aksesuar talepleri, yükleme-boşaltma talepleri ve benzeri destekleyici 

hizmetler de eksiksiz olarak verilmelidir. 

 

 Teknik hizmetlerin, özellikle yabancı katılımcılar için önemi büyüktür, çünkü 

farklı ülkelerden fuara katılan firmaların, ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması 

ve herhangi bir eksikleri olduğunda bunu tamamlamaları, yerli katılımcılara 

oranla daha güç olmaktadır.Bu nedenle , tüm katılımcılara hizmet sağlanırken 

yabancı katılımcılarla daha yakın ilgilenilmelidir. 

 

 Teknik hizmetler sağlanırken, organizatör kendi bünyesinde faaliyet gösteren 

ekipleri görevlendirdiği gibi ek hizmet gerektiğinde fuar koşullarına uygun 

hizmet kalitesinde taşeron firmalardan da hizmet almalıdır. 

 

 Teknik hizmetler kapsamında, katılımcılara yerleşimleri ile ilgili detaylı bilgiler 

sürekli biçimde iletilmelidir.Fuarın genel planları çizilerek, her pavyon içinde 

katılımcı firmanın yerleşimi belirtilmeli ve talep ediyorsa katılımcının stantına 
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ilişkin detaylı bir çizimde gönderilmelidir.Katılımcıların yerleşimlerinde 

oluşabilecek değişiklikler durumda pavyon yerleşim planları hemen 

güncellenerek katılımcılara yazılı olarak bildirilmelidir. 

 

 Teknik hizmetler kapsamında tüm pavyonlar önceden planlanmalı ve fuarın 

karakteristiğine göre en uygun yerleşim planlaması gerçekleştirilmeye 

çalışılmalıdır.Bazı fuarlarda pavyonlar en geniş ölçüde kullanılır ve koridorlar 

da dar planlanır.Ancak bazı fuarlarda kordorun geniş olması ve stantlar arasında 

belirli açıklıklar olması gerekmektedir. 

 

3.1.12. Fuar Destek ve Teşvik Işlemlerinin Yürütülmesi 

 
Ek 1’de yazılan Tebliğde belirtilen uygulama usul ve esaslarına gore yürütülür. 

 

3.2. Fuar Programı Oluşturma 

 
Fuar programı fuar komitesince oluşturulur. 

 

 
Resim 3.4: Fuar programı örneği 
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Komitenin Program Oluşturma Süreci 
 

3.2.1. Stant Hazırlıkları Stant Düzenini Oluşturma 

 
Stant tasarımlarında öncelik her zaman ziyaretçilerin istekleri ve ihtiyaçları göz önüne 

alınarak yapılmalıdır. Verilen mesajın ziyaretçiler tarafından en kolay şekilde 

algılanabilmesi için her türlü imkanın kullanılması gerekmektedir. 

 

 
Şekil 3.3:Fuar alanı yerleşim krokisi 

 

3.2.2. Stant Alanının Seçimi  
 

Stant alanını en temel anlamda ikiye ayırabiliriz: açık alan veya kapalı alan. Bu temel 

ayrıma ilave olarak stantlar, koridorlara açılan cephelerine ve şekillerine göre de farklılık 

göstermektedır. Stant alanı seçilirken en uygun genişlik, en uygun yer ve en uygun stant 

tipine karar verilmelidir. 

 

 Stant Alanı Büyüklüğü Belirmede Dikkat Edilecek Noktalar 

  

 Sergilenecek ürünlerin cins ve miktarı 

 Stantda gerçekleştirilecek faaliyetler 

 Firma prestiji  

 Stanta beklenen ziyaretçi sayısı 

 Rakip stantlar 

 Taşıma ve gümrükleme    
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Resim 3. 5: Stant kontriksiyonu 

 
 Sergi Malları Nakliye ve Gümrüklemesinde Yapılacak Işlemler 

 

 Sergi mallarının yurt içi gümrük (çıkış)işlemleri giriş)işlemleri 

 Sergi mallarının fuar alanına nakliyesi 

 Sergi mallarının fuar alanı içinde nakliyesi,depolanması vb.hizmetleri 

 Sergi mallarının fuar alanından firmaya  nakliyesi 

 

3.2.3. Katılımcı Firma Açısından Fuar Hazırlıkların Planlaması 
 

Bir fuar organizasyonuna katılmak, firmalar için yüksek miktarlarda yatırım 

gerektirmektedir. Bu nedenle fuara katılıp kararını vermek ve doğru fuarı seçmek,  yapılan 

yatırımların boşa gitmemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Firmaların rasyonel bir 

araştırma süreci sonunda karar vermeleri ve ne kadar uygun fiyatla olursa olsun, açıkça 

belirlenmiş pazarlama amaçları olmayan fuarlara katılmamaları gerekmektedir. 

 

 Fuara Katılım Kararının Verilmesi ve Doğru Fuar Seçimi  

 
Firmaların bu aşamada aşagıdaki sorulara yanıt bulması gerekmektedir. 

 

 Firma piyasaya yeni bir ürün mü sunuyor? 

 Firmanın kurum imajı oluşturmak ya da değiştirmekle ilgili bir planı var 

mı? 

 Firma, mevcut müşteri profili ile yüz yüze iletişim kurmaya ihtiyaç 

duyuyor mu? 
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 Firma yeni müşteri profilleri ile karşılaşmak istiyor mu? 

 Firmanın müşterilere doğrudan satış yapma amacı mı var? 

 Firmanın distribütörü olan işletmeler, fuar organizasyonlarında yer alıyor 

mu? 

 Firma, yeni bayiler ve distribütörler ile tanışma,ilişki kurma ihtiyacı 

duyuyor mu? 

 Firmanın hedef pazarı kimlerden oluşmaktadır? 

 Hangi ticari fuarlar bu hedef kitleyi kendine çekme başarısı 

gösterebilmektedir? 

 Hangi ticari fuarlar satış bölgelerindeki problemleri çözmeye ya da 

mevcut durumu iyileştirmeye yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir? 

 Hangi ticari fuarlar firmanın bütçe durumuna uygundur? 

 Hangi fuar firmamızın temel değerleriyle örtüşmektedir?  

 

Firmaların mevcut portföylerindeki fuarların incelenmesinden sonra, ikinci aşamada, 

yeni fuar fırsatları değerlendirilmektedir. 

 

Böyle bir anda gerekli olan fırsatları yakalayabilmek ve doğru olan fuarı seçebilmek 

için de fuar organizasyonları ile ilgili bilgileri yakından takip etmek, konu ile ilgili bilgileri 

sürekli güncellemek gerekmekmektedir. Firmaların bu süreçte kendileri için uygun olan 

fuarlar hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olacak çeşitli kaynaklar bulunmakta ve 

bunların sürekli takip edilmesi önem kazanmaktadır. 

 
 Fuarlar Hakkında Bilgi Edinilebilecek  Kaynaklar 

 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın fuar organizasyonları ile ilgili yayınları 

 Sanayi ve Ticaret Odaları’nın fuar organizasyonları ile ilgili tuttuğu 

istatistikler ve konuya yönelik çkardığı yayınlar 

 Fuar organizasyonlarının düzenlendiği sektöre yönelik yayın yapan gazete 

ve dergilerde sektörel fuarlar ile ilgili olarak yayınlanan haber ve veriler 

 Ekonomi ve Ticaret gazetelerinin fuar özel ekleri,fuarcılık sektörü içinde 

yer alan kurum ve kuruluşların veri tabanları (örneğin ülkemizde Fuar 

Yapımcıları Birliği) 

 Fuar organizasyonları hakkında ayrıntılı bilgiler veren web sayfaları 

  Önemli fuar organizatörü firmaların web sayfalarında yayınlanan istatistik 

ve fuar bilgileri 

 Firmalar, yeni fuar fırsatlarını değerlendirirken söz konusu fuarlar 

hakkında yapılan ziyaretçi istatistikleri ve ziyaretçi analizleri üstüne 

odaklanmaktadır. 

 Ziyaretçilerin genel profilleri,ait oldukları sektör ve meslek grupları,söz 

konusu ziyaretçilerin hangilerinin firmanın ürün-hizmet gruplarıyla 

ilgilenebileceği gibi bilgiler firma yetkilileri tarafından elde edilmekte ve 

doğru fuarı bulma ve seçme aşamasında kullanılmaktadır.Bu  konuda 

profesyonel çalışmalar yürüten organizatör firmalar,ziyaretçi 

istatistiklerini,ziyaretçilerin ürüne ilgi 
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durumlarını,yaşlarını,mesleklerini,satın alma özelliklerini,coğrafi yerleşim 

özelliklerini vb.bilgileri toplamakta ve katılımcı veya potansiyel katılımcı 

firmalarla paylaşmaktadır. 

 

 Firmaların katılmayı düşündüğü fuar ile ilgili alması gerekli bilgiler 

 

 Fuar türü 

 Fuarın yer ve zamanı 

 Organizatörün isim ve adresi 

 Organizatörün ne derecede güvenilir olduğu 

 Daha önceki fuarlara ilişkin veriler 

 Stant kiralama ücreti 

 Yer rezervasyonu için son başvuru tarihi 

 Uygun stant malzemesi ve fiyatı 

 Sigorta ve güvenlik düzenlemeleri 

 Organizatör tarafından sağlanan tanıtım imkanı ve reklam malzemeleri 

 Fuar alanında firmaya ait tanıtım malzemelerinin kullanabilirliği 

 

Firmaların doğru fuarı belirlemek için çalışmaları çerçevesinde yukarıda belirtilen 

hususlara cevap aranırken, firmalar, aynı zamanda bazı temel sorulara da yanıtlar bulmaya 

çalışmalıdır. Zira karar ancak yukarıdaki hususlarla, biraz sonra okuyacağınız soruların 

yanıtlarının eşleştirilmesi ile oluturulabilecektir. Bu soruların en önemlileri şu şekilde 

sıralanabilir: 

 
 Firmanın Fuara Katılım ile Ulaşmak İstediği Coğrafi Amaçlar 

 
Coğrafi alan olarak farklılıklar gösteren fuarlar, firmalara amaçlarının 

gerçekleştirilmesi konusunda farklı açılımlar sunmaktadır firmalar, katılacakları 

fuarın, bölgesel mi ulusal mı ya da uluslararası bir organizasyon mu olması 

gerektiğini, firmanın hangi ölçekte coğrafi alana  yayılmak, ulaşmak istediğini 

öncelikle belirlemektedir; çünkü, coğrafi alan olarak farklılık gösteren farklı 

tiplerdeki fuarlara gelen ziyaretçilerin yapıları da birbirinden farklılık 

göstermektedir. Örneğin,bir fuara katılım kararı veren firma sadece belirli bir 

bölgede faaliyetlerini sürdüren bayilere ulaşmak istiyorsa,o noktada düzenlenen 

bölgesel fuarlara katılması,uluslararası bir fuara katılıp gereğinden çok daha 

fazla harcamada bulunmasından çok daha yararlı olmaktadır. 

 

 Firma, Katılma Ihtimali Bulunan Fuarlar ile Hangi Dağıtım Noktalarına ve 

Ne Tür Tüketicilere Ulaşmak İstemektedir 
 

Firmalar, bu soruyu yanıtlarken öncelikle dağıtım konusu ile ilgili olarak 

uyguladıkları stratejik planları gözden geçirmektedir. Bir ihtisas fuarında 

firmanın hedef pazarına ilişkin katılımcı ve ziyaretçi potansiyeli ne kadar 

yüksekse, o fuar firma için o kadar uygun olmakta ve çok daha yüksek oranda 

fayda getirmektedir. 
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Bu nedenle, katılım kararı verilirken daha önceki yıllarda yapılmış 

istatistiklerden yararlanılmalı ve hedef kitlelerinin hangi fuarın daha yoğun ilgi 

gösterdiklerini tespit edilmelidir. Örneğin, baskı ve matbaa teknolojisi ve 

malzemeleri’konulu bir ticari ihtisas fuarında oldukça geniş ve çeşitli müşteri 

gruplarını görebilmek mümkündür. 

 

Bu tip bir fuarda, 

 

 Matbaa sahipleri 

 Matbaa malzemeleri satan dükkan sahipleri 

 Gazete/Dergi gibi matbaa malzemelerini kullanan kurum yöneticileri ve 

çalışanları 

 Baskı ve matbaa teknolojilerinin ve malzemelerinin ithalat ya da ihracatını 

yapan kurum yetkilileri ve çalışanları vb.niteliklere sahip ziyaretçi 

gruplarına rastlanabilir. 

 

 Firmanın Fuarı Analiz Ederken Kullandığı İstatistik ve Veri Tabanları 

Saygınlığı Güvenilir mi   
 

Firmaların katılacakları doğru fuarı bulabilmek için, yararlandıkları verilerin kaynağı 

ve güvenirliği son derece önemlidir. 

 

Fuar organizasyonlarına katılım çalışmalarını firmalar açısından değerlendiren 

kaynakta, katılım kararı verilmeden once işletmede karar verici durumda olan kimselerin 

veya yönetim kurulunun dikkat etmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

 Bir fuar organizasyonunun diğer çalışmalardan ayrı bir eylem olarak 

düşünülmemesi gerekmektedir. 

 Fiyatı ne kadar ucuz ve uygun olursa olsun, açıkça belirlenmiş pazarlama 

amaçları olmayan fuarlara katılmamak gerekmektedir. 

 İşletmeye saygınlık kazandırmanın, fuar organizasyonlarında bulunmayı 

gerektiren yeterli bir sebep olarak görülmemesi gerekmektedir. 

 İşletmenin fuar planının, ‘Eğer rakiplarimiz oradaysa, biz de orada 

olmalıyız.’anlayışı üzerine kurulmaması gerekmektedir. 

 Fuara,’fuardaki işlerin nasıl gittiğini görmek için’ katılmamak 

gerekmektedir. 

 Eğer işletmenin zaman ve parasal açıdan birtakım problemleri varsa, 

fuarda yer almadan önce bir kez daha düşünmesi uygun olmaktadır.Bunun 

anlamı, fuarların çoğunun pahalı olduğu şeklinde algılanmaktadır; ancak 

fuar organizasyonunda planlanan, beklenen işin yapılabilmesi için yeterli 

bütçenin ve zamanın mutlaka ayrılması gerekmektedir. 

 Geçmişte organize edilmiş olan fuar organizasyonlarını incelemek için bir 

plan hazırlanması gerekmektedir. 

 Geçmiş fuar organizasyonlarında rakiplerin ne gibi faaliyetlerde 

bulunduğuna yönelik olarak resmi bir değerlendirme yapılması 

gerekmektedir. 
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 Yürütülecek tüm bu çalışmalar sırasında gerçekten etkili, ortak, tüzel, 

bileşik bir kimlik içerisinde hareket etmek gerekmektedir. 

 

3.2.4. Fuar Katılım Amaçlarının Belirlenmesi 
 

Firmaların fuara katılım amaçlarının belirlenmesi, fuar organizasyonundan maksimum 

fayda sağlanabilmesi açısından gereklidir; çünkü ancak bu şekilde firma kaynakları belirli bir 

yöne seferber edilebilmektedir. Amaçların ölçümlenebilir, değerlendirilebilir olmasına 

mutlak suretle özen gösterilmesi gerekmektedir, bu stratejik planlamanın başarısı için de 

şarttır. 

 

Bir fuara katılım kararı veren firma; ürün, fiyat ve koşullar, dağıtım, tutundurma 

çabaları ile ilgili hedeflerini ve bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmalarını fuara uygun bir 

biçimde kurmalıdır. 

 

Fuara katılım kararının altında yer alması gereken iletişim amaçları ise aşağıda 

belirtilen şekilde sıralanabilir: 

 

 Kişisel ilişkilerin geliştirilmesi,yeni müşteri gruplarını tanıma 

 Basınla ilişkilerin geliştirilmesi 

 Müşterilerin genel istek,beklentileri hakkında görüşmeler yapma 

 Mevcut iş ilişkilerinin geliştirilmesi,pazarla ilgili yeni bilgilerin toplanması 

 Bilgi alışverişi yolu ile araştırma ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesi 

 Mamul ile ilgili fikirlerin geliştirilmesi ve dizayn planının yürürlüğe konması 

 

 
Resim 3.6: Kitap fuarı 
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Firmaların fuara katılım amacı olabilecek noktalara çok genel olarak bakıldığında 

aşağıdaki  şekilde bir liste çıkarılması mümkün olmaktadır: 

 

 Yeni pazarların bulunması 

 Rekabet imkanlarının araştırılması 

 Ihracat imkanlarının değerlendirilmesi 

 Sanayi dalının son durumu hakkında bilgi edinilmesi 

 Bilgi ve deneyim alışverişi 

 Işbirliği eğilimleri sağlanması 

 Branş ile ilgili özel çalışmalara katılma isteği 

 Gelişme ile ilgili özel çalışmaların ortaya çıkarılması 

 Fuara katılımın diğer yan tedbirlerle (seminer-işletme ziyaretleri) desteklenmesi 

 Karlılığın artırılması 

 Sunulan yeni ürünün piyasadaki başarısını değerlendirme 

 Piyasaya sunulması düşünülen ürünlerin kabul edilebilirlik durumunun 

incelenmesi 

 Proto-tipler için bilgi edinme 

 Dağıtımın genişletilmesi ve yeni temsilciler, bayiler aranması 

 
Firmaların mevcut ve potansiyel müşterilere ait amaçları satışla ilgili ve satış dışı 

amaçlar olarak ikiye ayrılmaktadır: 

 

 
 

Tablo 3.1:Firmaların satışla ilgili amaçları 

 

Stratejik fuar katılım planı hazırlanırken, amaçların belirlenmesi aşamasında söz 

konusu fuar için geçerli olacak bir ‘’ana konsept’’in de belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Bu ana konsaptler: 

İlişkilerin sürdürülmesi  

Çıkarların korunması 

Hizmet problemlerinin 

düzeltilmesi extra satışların 

planlanması 

Beklentilerin 

gerçekleştirilmesi 

İhtiyaçların tanımlanması 

Çıkarların korunması 

Takibin ve satışın 

üstlenilmesi 

Beklentilerin 

gerçekleştirilmesi 

İmajın geliştirilmesi 

Ürünlerin sergilenmesi 

Rekabetçi bilgilerin 

toplanması 

İmajın sürdürülmesi 

Ürünlerin sergilenmesi 

Rekabetçi bilgilerin 

toplanması 

Mevcudun genişletilmesi 

SATIŞLA İLGİLİ AMAÇLAR SATIŞ DIŞI AMAÇLAR 

 
MEVCUT  

 

MÜŞTERİL

ER 

POTANSİY

EL  

 

MÜŞTERİL

ER 
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 Ürün odaklı 

 Müşteri  

 Pazar odaklı  

 Kurum imajı konsept 

. 

3.2.5.Stant Yer Seçimi ve Dizaynı 
 

Stant yeri seçimi ve dizaynı, katılımcı firmalar için büyük önem taşımakta ve fuar 

katılımından elde edilecek başarı üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. 

 

Firmaların fuar alanında ziyaretçilere kendilerini ve ürünlerini tanıtarak onlarla ilişki 

kurabilmelerinin ilk adımı, onların ilgisini toplayarak standa çekmektir. Bu da ancak stant 

için doğru yer seçimi ve uygun dizaynla mümkün olmaktadır. 

 

Stant, bir fuarda katılımcının ürün ve hizmetlerini sergilemek amacı ile kiraladığı alan 

ve bu alan üzerinde kurduğu sergi tasarımından oluşan bir sistem olup sergilenen ürünler ile 

katılımcı işletmenin çekiciliğini bir arada yansıtabilmek için hem büyüklük hem dizayn hem 

de görüntü olarak belirli stantartlara sahip olmak durumundadır. 

 

Bir stant şu değişik özelliklere sahip olmalıdır: 

 

Etkileyici                                                             zevksiz olmayan  

 

Gerçekçi                                                              ama itici değil 

 

Davetkâr                                                              ısrarcı olmayan 

 

Mütevazı                                                               ucuz ve basit görünmeyen 

 

Görülmeye değer                                                 ama gösterişli olmayan 

 

Bu nedenle standın yeri ve şekli kadar önemli olan bir diğer konu da standın nasıl 

dekore edileceği, bu dekorasyonun firma amaçlarına, vizyonuna uygunluğunun nasıl 

sağlanacağı ve ziyaretçilerin dikkatini çekip çekemeyeceğidir. 

 

Stant düzenlenirken, firmayı tamamen yansıtmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Bu durumda mimari, grafik ve teknik fikirlerin uygulamaya konulması için bir avantaj olarak 

değerlendirilmektedir. Bu şekilde fuarları gezen kişilerin kuruma yönelik ilgisini artırmak 

mümkün olmaktadır. 
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Katılımcı firma açısından fuarın düzenleneceği mekan içerisinde hangi bölümün doğru 

yer olduğunu tespit edebilmek için yapılacak ilk iş, fuarı organize eden firma ya da ajanstan 

fuar yerleşim planı edinmek ve bu plan üzerinde ayrıntılı bir çalışma yapmaktır. 

 

 
Şekil 3.4: Fuar stant yerleşim planı 

 

Fuar yerleşim planları fuar alanına genel olarak dört farklı stant yerleştirme şekli 

uygulanır. Bunlar; 

 

 Ara Koridor Stantları  

 

 Avantajları 

 

Firmanın bu tarz bir stant kiralaması, bu stant türünün diğerlerine oranla 

ucuz olması nedeniyle minimum düzeyde harcarma gerektirmekte ve daha 

az ek maliyet getirmektedir; çünkü stantın üç tarafı kapatılmıştır ve bu 

özelliği nedeniyle büyük yatırımcılar tarafından çok fazla rağbet 

görmemektedir. 

Fuar alanında çok sayıda ara koridor olarak nitelendirilen stant bulunduğu 

için firmaların bu konuda çok fazla seçeneği olmaktadır. 

 

Ara koridor (sıra) stantları daha sıkı ve daha kolay denetlenebilir stantlar 

olmaktadır. Bu şekildeki stantların üç tarafı çevrili olduğu için özellikle 

çok küçük ürünlerin bulunduğu ya da parçaların açık olarak sergilendiği 

firmalar için çalınma ve kaybolma riskini minimuma indirmektedir. 

 

 Dezavantajları 

 

Bu stantların imaj açısından etkileyicilik düzeyi düşüktür. Sadece tek bir 
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koridora açıldığı için diğer stant tiplerine gore çekiciliği ve fark 

edilebilirliği daha azdır. Sıra stantlar firmayı, çok büyük fuar alanlarında 

ve çok uzun koridorlarda fark edilmeme, görülmeme riskiyle karşı karşıya 

bırakabilmektedir. 

 

Ara koridor stantlarının fark edilmeme gibi bir problemi olduğu için diğer 

firmalar stantı diğer stantlardan ayırt edilebilir hale getirmeye çalışmakta 

ve bu nedenle dekorasyon için harcanan kaynak ve zaman artmaktadır. 

 

Ara koridor stantlarının sadece bir taraflarının koridora açık olması 

nedeniyle fuar ziyaretçileriyle sınırlı oranda iletişim kurma imkânına sahip 

olunmakta ve bu da istenilen tanıtım ve iletişim etkisinin yaratılamaması 

şeklinde olumsuz bir sonuç doğurabilmektedir. 

 

 Yarımada şeklindeki stantlar  

 

 Avantajları 

 

Öncelikle stantın üç yana açılması çok önemli bir avantajdır; çünkü bu 

durumda tek bir koridordan geçen değil, stantın komşu olduğu üç 

koridordan geçen ziyaretçileri yakalama olanağı bulunmaktadır. 

 

Ayrıca stantın üç tarafında koridor olması, stantın uzak noktalarından da 

görülmesini mümkün kılmaktadır; çünkü stant birkaç koridorun birbiri ile 

kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. 

 

Üç tarafın açık olması nedeniyle fuara gelen ziyaretçilerle yüksek düzeyde 

iletişim kurulması mümkün olabilmektedir. 

 

 Dezavantajları 

 

Bu tipteki stantların en önemli dezavantajı yüksek maliyet gerektirmesidir. 

Özellikle büyük firmalar tarafından rağbet göredükleri için fuarcı firmalar 

bu stantları sıra ve köşe stantlara gore oldukça yüksek fiyatlara 

kiralamaktadır. 

 

Bir diğer olumsuz özellik ise bu şekildeki stantların fuar alanında sayı 

olarak az bulunması ve bu nedenle katılımcı firmaların sınırlı sayıda seçim 

şansının olmasıdır. 
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Şekil 3.5: Yarımada ve dikdörtgen şeklinde stant yerleşim planı 

 

 Ada Şeklindeki Stantlar  

 

 Avantajları 

 

Bu stant tipleri fuar ziyaretçileri ile maksimum düzeyde iletişim kurabilme 

fırsatı sunmaktadır. Stantın dört farklı koridora açılması daha fazla sayıda 

ziyaretçinin ilgisini çekmekte ve daha fazla fuar ziyaretçisinin stantı 

ziyaret etmesini mümkün kılmaktadır. 

 

Bu stant tipini seçen katılımcı firma, çok geniş bir kullanım alanına sahip 

olabilmektedir. Bu geniş alan sayesinde de firmalar, fuar alanında 

sergiledikleri ürünleri değişik şekillerde konumlandırabilme imkanını 

bulmaktadır. 

 

Ada şeklindeki stantlar katılımcı firmalara özel stant dizaynları uygulama 

ve stantın içini de en mükemmel şekilde dekore etme şansı vermektedir. 

 

Söz konusu stantların dört tarafı da açık olduğu için dört bir taraftan da 

firma adı ve logosu yer alabilir; bu da firmanın isminin her yönden 

görülmesini mümkün kılmaktadır. 

 

Herhangi bir standa komşu olmadığı için tamamen bağımsızdır ve diğer 

tüm stantlardan izole edilmiş bir biçimde yer almaktadır. Böylece kendine 

özgü bir dizaynı ve çekiciliği olabilmektedir. 
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 Dezavantajları 

 

Bu stantlar, diğer stant tiplerine gore daha yüksek maliyetle 

oluşturulabilmektedir. Bunun nedeni fuar organizatörünün bu stantları 

yüksek fiyatlara kiralamasının yanı sıra standın dizaynı için çok masraf 

yapılmasıdır; çünkü diğer stant tiplerinde en azından bir taraf kapalı 

olduğu için bu bölümden faydalanabilinmektedir. Oysa blok stantta her 

taraf açık olduğundan mutlaka çeşitli düzenlemeler, sergileme rafları ya da 

dolap, panel gibi ek aksesuarlar gerekli olmaktadır. 

 

Bunlar firma tarafından temin edilebileceği gibi, fuar organizatörünün 

sunduğu seçenekli aksesuar listesinden de kiralanabilmektedir. 

 

Bir diğer dezavantaj da yarımada şeklindeki stantlarda olduğu gibi az 

sayıda seçim şansı olmasıdır. 

 

 Köşe Stantlar  

 

Köşe stantlarda ziyaretçilerin girebileceği, ziyaretçilerle iletişim kurulabilecek 

iki açıklık,iki koridor bulunmaktadır; bu nedenle de aynı büyüklükte bulunan bir 

sıra stanttan daha etkili olmaktadır. 

 

Köşe stant iki koridor tarafından da görülebildiği için daha çok ziyaretçi 

çekebilir. Yeterli sayıda stant görevlisi çalıştığı ve gerekli dekoratif 

düzenlemeler yapıldığı sürece oldukça avantajlı bir stant türü olmaktadır. 

 

 Açık Alan Stantı 

 

Fuarlarda, yukarıda sayılan stant tiplerinin yanı sıra bir de açık alan stantları yer 

almaktadır.Bu stant tipi, daha çok büyük makine ve yatırım ürünleri ya da doğal 

taş gibi büyük boyutlu ürünler sergileyen katılımcılar tarafından tercih 

edilmektedir. 

 

Öncelikle fuar organizatörü tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kapalı 

alanda yer alamayan ya da kendisi açık alana geçmek isteyen katılımcılar,açık 

alandaki stant konstrüksiyonları (hava koşulları ve güvenliğe uygun şartları 

sağlayan) hazırlamakta veya organizatörlerden bu konuda yardım almaktadır. 

 

3.2.6. Yer Seçimi 
 

Yer seçimi yapılırken öncelikle şu unsurların tam olarak tespit edilmesi 

gerekmektedir: 

 
 Dinlenme salonları, restoranlar, giriş ve çıkış kapıları, asansörler, seminer 

salonları yarışma, defile stantları vb. 
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Katılımcı firmaların, fuar alanı içerisindeki bazı yerleşim noktalarından özellikle  

kaçınmaları gerekmektedir. 

 

 
Resim 3.7:Fuar yerleşimi 

 

Bu alanlar: 

 

 Kolonlarla tıkanmış,engellenmiş bölgeler 

 Alçak tavanı olan bölgeler 

 Karanlık ve loş alanlar 

 Köşelerde kalmış rahatsız edici alanlar 

 Su, elektrik vb.altyapı sistemlerinin altında,yakınında olan bölgeler 

 Çıkmaz koridor alanlar 

 Yükleme,boşaltma alanları 

 Nakliye için kullanılan alanlardır. 

 

3.2.7. Fuar Personel Seçimi, Eğitimi ve Görevleri 
 

Bir katılımcı firmanın, fuar alanında başarılı satış faaliyetleri ya da olumlu bir imaj 

yaratma çabaları bünyesinde atılacak her adımın büyük önemi vardır ancak stant içinde 

görev alacak personelin durumu ve ziyaretçilerle kurduğu iletişim her şeyin önündedir. 

 

Bu nedenle, söz konusu personelin seçimi, eğitimi, doğru görev dağılımı yapılması 

önem kazanmakta ve personele fuar öncesindeki dönemde pratik yaptırılması gerekmektedir. 

 

Bu hassas noktanın farkında olan firmalar, fuar personeli seçimi ve eğitimi konusunu, 

stratejik planlamanın içine dahil etmekte ve çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. 
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Fuar alanında görev alacak personeli seçme işlemi ile görevlendirilen yöneticinin 

başarılı olabilmesi için,dikkatli,titiz bir çalışma yürütmesi ve belirli bir plan dahilinde 

hareket etmesi çok önemlidir. 

 

Çalışma saatlerinin düzenlenmesi dışında stant alanında görev alacak olan personelin 

belirli konular hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

 
Görevli personelin fuar öncesi bilgilendirilmesi zorunlu olan konular şöyle 

sıralanabilir: 

 

 Firma kimliği,ürünlerin tanıtımı,ürün uygulamaları,fiyatlar ve satış koşulları 

 Rakip firmaların üretim olanakları ve rekabetin boyutları,hedef  kitle 

 Fuarın ziyaretçi profili,önemli müşteriler ve ilgi duyulan ziyaretçi kitlesi 

 Müşteri görüşmelerinin düzeni,stant düzeni ve görev bölümü 

 Fuara katılma amacı hakkında bilgiler,fuar süresince yapılacak özel etkinlikler 

ve genel çalışma düzeni,önemli dökümanların açıklanması ve kullanım yöntemi 

 Stant ziyaretçileri ile temas yöntemi,görev tanımları,genel davranış kuralları 

 

3.2.8. Ziyaretçi Tipleri 
 

 Profesyonel ziyaretçiler: Katılımcı firmalarla görüşerek ticari bağlantılar 

kurmak, sektörle ilgili ön araştırma yapmak, sektörel gelişmeleri takip etmek 

gibi nedenlerle fuarları ziyaret edenlerdir. 

 
 Genel ziyaretçiler: Fuarı ziyaret etmek için özel bir amacı bulunmayan daha 

çok kişisel meraklarını gidermek isteyen ziyaretçilerdir. 

 

3.3. Tanıtım Aktivitelerinin Planlaması 
 

Fuar katılım amaç ve hedeflerinin yerine getirilebilmesi için, farklı tanıtım, yöntem ve 

tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır.Katılım amaçları, mutlak suretle tanıtım destekleri ile 

desteklenmesi gerekmektedir. 

 

Bir çok katılımcı firmanın fuar organizasyonundan bekledikleri başarıyı elde 

edememesinin önemli bir nedeni; planlama aşamasında her şeyi yeteri kadar ağırlık 

vermemelerindendir. 

 

Katılımcılar genellikle stant kurulumu, dizayn, konstürksiyon malzemeleri,taşıma gibi 

çalışmalara önem verirken, fuar öncesi ve sırası tanıtım aktiviteleri,personel ilişkileri ya da 

fuar dönemi ağırlama  hizmetleri gibi çalışmaları daha az önemsemektedir. 

 
Fuara katılacak olan firmaların,fuar öncesinde ve sonrasında kullanabilecekleri bazı 

tanıtım taktiklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Kişisel davetler 

 Telefonla yapılan davetler 
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 Sektörel dergiler ve gazetelere verilen ilanlar 

 Doğrudan postalama 

 Haber yayınlatılmasını sağlamak 

 

3.3.1. Fuarın Düzenleneceği Bölgede Düzenlenebilecek Tanıtım Aktiviteleri 

 
 Billboardlar: Fuarın organize edildiği şehirde, halkı, potansiyel ziyaretçileri, 

fuar alanını ve firmanın standını ziyaret etmeye motive eden en önemli 

yöntemlerden biridir.  

 

 Otel reklam ve tanıtımları: Firmaların iş bağlantısı yapması muhtemel olan 

diğer katılımcılar ya da ziyaretçiler yoğun olarak belirli otellerde kalıyorsa ve 

otel yönetimi de düşünülen çalışmalara sınırlamalar getirmiyorsa, firmalar otel 

odalarına birtakım tanıtım malzemeleri yerleştirebilmektedir.(Örnek: küçük 

hediyelik eşya,özel paketlenmiş yiyecekler yanında tanıtıcı dökümanla birlikte) 

 

 Hareketli reklamlar:Bu tarzdaki tanıtım aktiviteleri insanın hayal gücü ile 

sınırlıdır.Fuar organizasyonunu canlandırmak,standı ziyaret edebilecek kişi 

sayısını artırmak,insanların dikkatini çekebilmek için bu tarz pek çok çalışma 

yapılmaktadır.(Örnek;:taksi ve otobüslere,uçan balonlar vb.)   

 

 
Resim 3. 8 :Fuar tanıtım afişi 

 

 Özel fuar yayınları: Pek çok endüstri koluna ait gazete ve dergiler, fuara özel 

yayınlar çıkarır.Özellikle bazı kurum-ürün-stant vb.ilgili yazılara yoğun olarak 

yer verir,aynı zamanda fuardan son dakika haberlerini ve fuarın genel durumunu 

yansıtır.Bu özel yayınlarda,haber olarak yer almak veya bu yayınlara özel 

reklamlar vermek destekleyici niteliktedir.Bu yayınların tüm abonelerine 

gönderildiğinden aynı anda kalabalık bir hedef kitleye ulaşmak mümkün 
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olabilmektedir. 

 

 Koridor ve salon reklamları: Fuar alanında bulunan ve organizatör firma 

tarafından reklam bölgesi olarak ayrılmış bölümlere,koridor ve toplantı 

salonlarına reklam vermek, o anda fuar alanını gezmekte olan ziyaretçileri stanta 

yönlendirme konusunda etkili olmaktadır. 

 

 Televizyon haber ve reklamları:Düzenlenen pek çok fuar organizasyonunda, 

yerel, bölgesel televizyon kanalları kamera ve personel gönderir.Eğer söz 

konusu olan fuar oldukça büyükse,katılımcı ve ziyaretçi sayısı çoksa ulusal 

televizyon kanalları da ilgi gösterir.Fuar alanından yapılan yayınlarda,firma ile 

ilgili bilgi ve görüntülerin yer almasına sağlamak,özel röportajlar 

yayınlatmak,bu kanala reklam vermek,firmaya önemli artılar 

kazandırabilmektedir. 

 

TANITIM 

 
AVANTAJL

ARI 

 

DEZAVANTAJLARI 

 
AMAÇ 

Özel Fuar  

Yayınları 

 

Geniş Bir 

Kitleye 

Ulaşım 

Ayrılmış, Özel Seçilmiş 

Kitl Kitleye Ulaşamama 

 

Yeni Ürün Tanıtımı 

İmaj Oluşturma 

 

Koridor ve 

Salon 

Reklâmları 

 

Etkilerin Gün 

Boyu Kontrol 

Edilebilmesi, 

Etkileyicilik 

Yaratması 

Sınırlı Sayıda Reklâm Alanı 

ve Seçim Şansı 

 

İmaj Oluşturma, 

Destekleme 

 

Fuar Kataloğu 

Reklâmları 

 

Seçilmiş Bir 

Hedef 

Kitleye 

Ulaşım 

Sınırlı Sayıda Reklâm Alanı 

ve Seçim Şansı 

 

İmaj Oluşturma, 

Destekleme Generate 

Leads 

 

TV Haber 

Reklâmları 

 

Güvenilirlik 

ve 

Etkileyicilik  

Yaratması 

Sınırlı Kontrol İmkânı Çok 

Sayıda Kişisel Bağlantı 

Gerekmesi 

 

İmaj Oluşturma, 

Destekleme Yeni Ürün 

tanıtımı Medyada Yer 

Alabilme 

 
Tablo 3.2 : Fuar alanında kullanılabilecek tanıtım etkinliklerinin avantajları 

 

3.3.2.Fuar Organizasyonunda Destek Alınacak Bağımsız Hizmet ve Ajansın 

Seçimi 
 

Firmaların ihtisas fuarlarına hazırlık süreçleri oldukça ayrıntı gerektiren uzun soluklu 

bir çalışmadır.Ayrıca böylesi bir hazırlık sürecinin başarısı uzmanlık gerektirmektedir. 

 

Bu nedenle bazı durumlarda katılımcı firmalar, hazırlıkları kendileri yürütmek yerine 

bu konuda uzmanlaşmış hizmet ajanslarıyla birlikte çalışma yolunu tercih etmektedir. 
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Böyle bir tercih yapılması,hem firmanın ayrıntılarla boğuşmasını önlemek hem de 

profesyonel bir çalışma yürütebilmek adına önemli avantajlar sunmaktadır. 

 

Fuar hazırlıkları ve organizasyonu konusunda birlikte çalışılacak ajansı belirlemek 

için yürütülecek olan çalışmaların da çok ciddi bir biçimde yürütülmesi gerekmektedir; 

çünkü katılımcı firmanın fuar alanındaki başarısı ajansın yürüteceği hazırlık sürecinin 

başarısıyla doğru orantılıdır. 

 

3.3.3.Ürün Transferinin Nasıl Yapılacağına Karar Verilmesi  

 
Katılımcı firmaların fuar öncesinde yapacakları planlamaya dahil etmesi gereken 

konulardan bir diğeri de ürün transferlerinin yani nakliyenin nasıl gerçekleştirileceğidir.Ürün 

trasferlerinin sağlıklı bir biçimde ve zamanında gerçekleştirilmesi fuar organizasyonundan 

elde edeceği başarıyı etkilemektedir. 

 
Ürün trasferleri ile ilgili işlemlerin fuar tarihinden belirli bir süre önce 

gerçekleştirilmesi için alınması gereken kararlar şu başlıklardan oluşmaktadır: 

 

 Nakliye yöntemi (genel yükleme,parça yükleme) nakliye tarihleri 

 Nakliyede kullanılacak araçlar (kara, hava, deniz taşıtları) 

 Ambalaj seçimi,gümrükleme,depolama,nakliyeden sorumlu personel  

 

3.3.4.Bütçe Taslağının Hazırlanması 
 

Bütçe taslağının hazırlanması fuar katılımının planlanmasında yapılacak en önemli 

işlerden biridir.Temel olarak fuardaki giderler şu başlıklar altında toplanmaktadır: 

 

 Doğrudan Harcamalar 

  

 Ana giderler 

 Fuar katılım bedeli 

 Stant yapım giderleri 

 Ek hizmet giderleri 

 

 Sergileme Giderleri 

 

 Sergilenecek ürünler  

 Nakliye 

 Depolama. 

 Gümrük sigorta giderleri  
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 Tanıtım  Giderleri  
 

 Genel reklam giderleri , 

 Basın ilişkileri, 

 Ağırlama giderleri , 

 Prezentasyon giderleri   

 Promasyon malzemeleri giderleri , 

 Arşivleme giderleri , 

 Posta ve araştırma giderleri  

 

 Personel Giderleri  
 

 Sürekli personel giderleri  

 Geçici personel giderleri  

 Eğitim giderleri  

 Konaklama giderleri  

 Seyahat giderleri  

 Harcırahlar 

 Personel kıyafetleri 

 Güvenlik giderleri  

 

Bütçe Kalemi       Birim Maliyeti    İhtiyaç      Tahminlenen        Gerçekleşen  

 
SERGİ 

……………..             ……………         ………….      ……………….       

………………… 

…………….            …………….          ………….      ……………….       

…………………. 

KURUM  

HİZMETLERİ 

……………..             ……………         ………….      ……………….       

………………… 

…………….            …………….          ………….      ……………….       

…………………. 

TANITIM 

……………..             ……………         ………….      ……………….       

………………… 

…………….            …………….          ………….      ……………….       

………………… 
 

Tablo 3.3 :Bütçe çalışma dokümani 
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3.4. Yurt İçi Fuar Organizasyonu Çalışmalarına Başlama 
 

Planlama aşamasındaki faaliyetlerin hayata geçirilmesi işlemleridir. 

 

3.4.1. Organizatör Firma Açısından Fuar Planlanması 
 

Bir yıl boyunca oldukça yoğun bir hazırlık yapılır ve fuar düzenlenmeye başlar. 

Organizatör için aslında en zor dönem, fuarın gerçekleştirildiği 4 – 5 günlük kısa dönemdir. 

 

Fuar süresince tüm müşteri kitlesini oluşturan katılımcı, ziyaretçi, sektörel yayın 

grupları, dernekler ve diğer sektörel kuruluşlar ve diğer kişi ve kuruluşlar fuar boyunca bir 

araya gelir. 

 

Fuar organizatörü, tüm bu kişi ve kuruluşların fuardan beklediklerini alabilmeleri için 

yoğun bir çalışma içine girer. 

 

3.4.2. Derneklere ve Diğer Sektörel Kuruluşlara Yönelik Çalışmaların 

yürütülmesi 
 

Sektörel yayın grupları gibi dernek ve sektörel kuruluşların da fuar için önemli bir yeri 

vardır. Sektörel yayınlarla ilgili yapılan çalışmaların benzeri, derneklere yönelik olarak da 

gerçekleştirilir. 

 

Dernek ve diğer kuruluşların yetkilerinin, fuar süresince stantlarında, fuar yetkileri 

tarafından ziyaret edilmeleri, ilişkilerin olumlu şekilde sürdürülebilmesi için önemli bir 

davranış olacaktır. 

 

3.5. Fuar Alanının Düzeni ve Güvenliğinin Sağlanması 
 

Organizatör firma fuar alanında meydana gelen her türlü olayı takip etmek ve alanın 

düzenini sağlamak zorundadır. Bu nedenle fuarın düzenlendiği alanda, fuarın açık olduğu 

saatler boyunca düzeni kontrol edecek bir ekip görevlendirilmektedir. 

 

Söz konusu ekip, fuar alanında dolaşmakta, stantlarda herhangi bir sorun ya da teknik 

aksaklık meydana gelip gelmediğini sürekli kontrol etmekte ve tespit edilen aksaklıkları 

giderilmesi için gerekli yerlere bilgi aktarmaktadır. 

 

Organizatör firmalar, çalışmanın başarıyla sürdürebilmesi için fuar alanında bir ofis 

kurmaları gerekmektedir. 
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Resim 3.9: Fuar güvenlik sistemleri 

 

3.6. Katılımcı Firmalara İlişkin Çalışmaların Yürütülmesi 
 

Fuarın en önemli bölümünü oluşturan katılımcılar için fuar organizatörü, gereken tüm 

çalışmaları detaylı bir şekilde gerçekleştirir; çünkü önce katılımcılar fuardan memnun 

ayrılmalıdırlar ki bir sonraki fuara da katılsınlar ve beraberinde fuarın başarısı artsın. 

 

Fuar süresince katılımcılar stantlarında fuar için görüşleri alınır. Ayrıca hazırlanan 

anket formları firma temsilcilerin cevapları doğrultusunda anket görevlileri tarafından 

doldurulur, varsa özel görüşler eklenir. Bunun dışında katılımcılara hazırlanan promosyonlar 

ve teşekkür belgeleri dağıtılır. 

 

3.7. Basına Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi 
 

3.7.1. Sektörel Yayın Gruplarına Yönelik Çalışmalar  
 

Sektörel yayınların, fuarın başarısı ve tanıtımında büyük rolü vardır. Bu nedenle, fuar 

süresince ilgili yayın kuruluşlarından gelen temsilciler ile fuarı organize eden şirketin 

yetkilileri sürekli temas halinde bulunur. 

 

Sektörel yayınlar, genellikle fuardan barter karşılığı bir stant alır ve özel fuar sayısı 

hazırlar, bu çalışma için fuara ilişkin sıcak bilgilere ve görüntülere ihtiyaçları vardır. Bu 

konuda organizatör firma yetkililerinin destek ve fikirlerinden yararlanır. Ayrıca sektörel 

yayınların yer aldığı stantların, hazırlanan günlük haber bültenleri iletilir. 
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Böylece fuar organizatörü yayın kuruluşları tarafından fuara ilişkin olarak 

hazırlanacak haberlerde gerekli desteği vermiş ve yine bu kuruluşlarla ilişkilerini sıcak 

tutmuş olur. Bu da sektörel yayın kuruluşlarını fuara bakış açısından olumlu etki 

yaratacaktır. 

 

3.7.2. Ziyaretçilere Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi 
 

Ziyaretçiler, bir fuarın başarısında katılımcılardan sonra ikinci öneme sahip gruptur. 

Katılımcılara gerçekleştirildiği şekilde, ziyaretçilere de birebir anketler uygulanır ve 

görüşleri alınır. Ayrıca ziyaretçilerin, danışma masalarında fuar ile ilgili bilgiyi almaları 

sağlanır. 

 

Hazırlanacak ziyaretçi formlarında kısa ve net sorulara yer verilmesi; isim, ünvan, 

adres, ilgi konusu fuardan sonra kurulabilecek irtibat yönetimi ve en çok ilgilenilen ürün 

grubu gibi temel sorular bulunmalı ve fuar alanındaki yoğunluk göz önüne bulundurularak 

form çok kısa bir sürede doldurulmaya uygun tasarlanmalıdır. 

 

3.8. Katılımcı Firma Açısından Fuar Planlanması 

 
3.8.1. Stant Yönetimi 
 

Katılımcı firmaların fuardan elde edecekleri başarıyı etkileyen önemli faktörlerden bir 

tanesi de fuar süreci boyunca stantta düzenlenecek etkinlikerin sorunsuz bir şekilde yerine 

getirilmesi ve stant personelinin amaçlara uygun çalışabilmesinin sağlanmasıdır. 

 

 
 

Bu nedenle fuar dönemi boyunca stant yönetimine dikkat edilmesi ve bu konuda 

belirli kurallar çerçevesinde haraket edilmesi gerekmektedir. 

 

3.8.2.Ziyaretçi Kayıtlarının Tutulması  
 

Ziyaretçi kayıtlarının sağlıklı bir biçimde tutulabimesi için katılımcı firmalar, 

stantlarında çeşitli anket çalışmaları ve ziyaretçi takip formlarıyla kayıt altına alır. 

 

3.8.3.Ürün Gösterimleri ve Prezantasyonları 

 
 Rekabette Avantaj Yaratabilecek Bilgilerin Toplanması  
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Fuar katılım amaçlarının belirlenmesi bölümünde bahsedildiği gibi firmaların fuara 

katılım amaçlarından bir tanesi de rakiplerin ulaştığı son durumu görmek, sektörün ulaştığı 

son durumu gözlemlemektir. Eğer firma, fuar organizasyonuna böyle bir amaç ile katılıyorsa 

fuar süresi boyunca rakiplerin durumunu gözlemleyerek ve rekabette avantaj yaratacak 

bilgileri toplayacak faaliyetleri sürdürmek gerekmektedir. 

 

Bu amaçla firma çalışanlarının yapabileceği çalışmalar şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Diğer firma stantlarını gezip onların ürün ve hizmetleri hakkında bilgi 

edinmek 

 Rakip firmalarını sergileme stratejilerini gözlemlemek 

 Rakip firmaların ziyaretçiyle iletişim kurma, müşteriye yaklaşma 

biçimlerini gözlemlemek 

 Diğer firmaların düzenlediği seminer ve toplantılara katılarak söz konusu 

firmaların yürüttüğü faaliyetler ve yenilikler hakkında bilgi edinmek 

 Sektörle ilgili birlik ve kuruluşların düzenlediği seminer ve toplantılara 

katılarak sektörün ulaştığı durum hakkında bilgi edinmek 

 

3.8.4. Ağırlama Hizmetleri 
 

Katılımcı firmanın fuar süresi boyunca yürüteceği en önemli çalışmalarından bir tanesi 

de standa gelen konukların ağırlanması ve en iyi şekilde misafir edilmesidir. Ağırlama 

hizmetleri firma için olumlu bir imaj yaratması ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi 

bakımından da önem taşımaktadır. 

 

Ziyaretçileri ağırlama işlemleri standın büyüklüğüne ve firmanın bu iş için ağırladığı 

bütçeye göre değişiklik göstermektedir. 

 
 Ağırlama hizmetleri sunumunya yapılması gereken işlemler: 

 

 Ziyaretçilere hafif içecek ve içecek servisinin yapılması  

 Standa gelen ziyaretçilere ürün numunelerinden hediye edilmesi  

 Standa gelen ziyaretçilere firmayı temsil edebilecek küçük hediyelik eşya 

verilmesi  

 Ziyaretçiler için dinlenme alanları oluşturulması  

 Standa katılımcı firma yöneticileri tarafından özellikle davet edilen 

müşterilerin konaklama giderlerinin karşılanması  

 İş bağlantısı yapılan ziyaretçi gruplarına özel davetler verilmesi, 

yemek,kokteyl vb. organizasyonların gerçekleştirilmesi  

 Basın mensuplarının stantta ağırlanması 
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Rresim 3.10:Fuar açılışı ağırlama hizmetleri 

 

3.9. Yurt İçi Fuar Organizasyonunda Fuardan Sonraki Çalışmalar 
 

3.9.1. Organizatör Firma Açısından Fuardan Sonraki  Çalışmalar 
 

Fuar organizasyonu sona erdikten sonra, organizatörün, takip ve değerlendirme 

çalışmaları gerçekleştirmesi gerekir. 

 

Bu takip çalışmalarını iki ana grupta toplayabiliriz: 

 

 Belge ve yazışmaların takibi 

 Ödemelerin takibi  

 

Fuar süresince katılımcılara ulaştırılamayan veya teslim edilemeyen birtakım belge ve 

promosyonlar, fuardan sonra ilgililere ulaştırılmalıdır. 

 

3.9.2. Destek Veren Kuruluşlara Yönelik Çalışmalar 
 

Fuar organizasyonu öncesinde yürütülen çalışmalar anlatılırken de belirttiğimiz gibi, 

fuar organize eden firma çok çeşitli kişi, kurum ve kuruluşun desteğini almaktadır. 

 

Fuar sonrası dönemde destek alınan tüm bu kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür 

mektupları gönderilmesi, teşekkür ziyaretleri yapılması ya da basın aracılığıyla teşekkür 

ilanları yayınlanması hem iyi niyetın geliştirilmesi hem de gelecek yıllarda destek 

alınmasının sağlanması açısından önemlidir. 
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3.9.3.Sponsor Kuruluşlara Yönelik Çalışmalar 
 

Destek veren kişi ve kuruluşlara yönelik çalışmalarda olduğu gibi, sponsor olan kurum 

ve kuruluşlarda teşekkür amaçlı etkinlikler düzenlenmesi, fuar döneminden sonra 

gerçekleştirilen çalışmalardan biridir. 

 

3.9.4.Belge Yazışma ve Ödemelere Ilişkin Takibin Yapılması  
 

Belge ve yazışmaların takibi, ilgili birim tarafından yürütülür. Örneğin eğer 

pazarlamaya ilişkin bir belge ya da yazışma söz konusu ise pazarlama servisi bu işi yürütür. 

Katılımcılara verilmesi gereken ek bilgiler söz konusu ise bunlar, fuardan sonra ilgili 

firmaların yetkililer ile yazışarak gerçekleştirilir. 

 

Ödemelerin takibi, genel olarak, var ise borcu olan firmalara kalan ödemelerini 

yapmalarından oluşur. Ayrıca kendilerine bir yazı ile ödemeleri gereken tutarlar ve buna 

ilişkin şartlar bildirilir. 

 

Fuar süresince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, çeşitli nedenlerle 

katılımcılardan bazılarına belge ve promosyonlar ulaştırılmamış ise fuardan sonra bu belge 

ve promosyonlar katılımcıların adreslerine postalanır. 

 

Örneğin anket görevlisi, bir katılımcının standına geldiğinde eğer stantta herhangi bir 

yetkili ile görüşemezse daha sonra ilgili katılımcıya anket formu bir ön yazı ile postalanır ve 

fuarın başarısı ve sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için anketi doldurarak geri gönderilmesi 

istenir. 

  
 Takip Edilmesi Gereken Belgeler 

 

 Katılımcılara Fatura Kesme 

 

Katılımcılara organizatör firma tarafından yapılan uygulamalara ilişkin 

fatura kesilir. 

 

 Katılımcılara Sertifika Verme 

 

Katılımcılar için hazırlanan teşekkür sertifikalarının dağıtımı esnasında 

eğer dağıtımı yapan görevli stantta bir yetkiliye teslim edemese yine bu 

sertifika fuardan sonra ilgili katılımcının adresine postalanır. 

 

 Destek Veren Kuruluşlara Yönelik Çalışmalar 

 

Organizatör firma tarafından teşekkür ziyaretleri yapılmalıdır. 

 
 Sponsor Kuruluşlara Yönelik Çalışmalar 

 

Organizatör firma tarafından teşekkür ziyaretleri yapılmalıdır. 
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 Kurulan Stantları Toplama 

 
Organizatör firma stant tasarımı ve kurulumu çalışmaları yapan firmaların 

stanların toplanma işinide takip etmelidir. 

 

3.9.5. Fuar Sonrası Değerlendirme Raporu Hazırlama 
 

Fuar organizatörü için fuardan sonra gerçekleştirilmesi gereken en önemli çalışma, 

Fuar Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması ve ilgililere ulaştırılmasıdır. 

 

Fuar Değerlendirme Raporunda yazılması gerekli bilgiler: 

 

 Yazılı Bölüm  
 

Fuar öncesi pazarlama ve tanıtım çalışmaları detaylı açıklanmasıdır. 

 
Fuar kapsamında iş birliği yapılan kuruluşlar ve ortak çalışmaları, fuar 

organizatörü hakkında bilgiyi, fuarın gerçekleştirildiği fuar alanı hakkında 

bilgiyi fuarın düzenlendiği sektörün kısa tanıtımını - önceki fuarlardan kısa 

eklemeleri içerir. 

 
 İstatistik Bölümü 

 

 Katılımcı Sayısı  

 

o Yerli (doğrudan tanıtım ve temsilcilikler)   

o Yabancı (doğrudan katılım ve temsilcilikler)  

 

 Ziyaretçi Sayısı  

 
o Yerli (şehirlere göre dağılım) 

o Yabancı (ülkelere göre dağılım) 

 

 Kullanılan Alanlar 

 

Kapalı holler-açık alan-stantlı alanlar(fuar organizatörü tarafından kurulan 

stantların alanı)-stantsız alanlar(katılımcılar tarafından kurulan stantların alanı) 

 

 Basın Haberleri 

 

 Gazetelerde yer alan haberlerin sayısı ve dağılımı 

 Özel dergilerde yer alan fuar ile ilgili haberlerin sayısı ve dağılımının 

tespiti 

 

Bundan sonra yapılacak ilk iş fuardan sonra bir Danışma Kurulu Toplantısı 

düzenlemek ve fuarı masaya yatırmak olacaktır. Bir sonraki fuarın daha başarılı olabilmesi 
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ve daha iyi bir organizasyon gerçekleştirmek için neler yapılması gerektiği, hatalı ve 

düzeltilmesi gereken noktalar varsa bunların analizi söz konusu toplantıda detaylı biçimde 

tartışılmalıdır. 

 

3.9.5.1. Fuar Değerlendirme Raporunun Önemi 
 

Fuarı anlatan en sistematik doküman olduğu için oldukça önemlidir. Rapor, öncelikle 

fuarı organize eden şirketin çalışanlarına dağıtılır. Ayrıca fuar çalışanlarına, iş birliği, dernek 

ve sektörel yayınlar gibi kuruluşlara da en kısa zamanda ulaştırılması gerekmektedir.Çünkü 

fuara ilişkin yayımlanacak haberlerde ve yazılarda rapor , referans görevi 

görecektir.İlgilenen katılımcılara da, talep etmeleri halinde fuar raporunda bir kopya 

gönderilmelidir. 

 

3.9.6. Katılımcı Firma Açısından Fuardan Sonraki Çalışmalar  
 

Fuar organizasyonun sona ermesiyle fuarla ilgili yapılması gereken işlemler 

bitmemektedir. 

 
Fuar bitiminde ilk olarak yapılması gereken işlemler şunlardır; 

 

 Fuar alanına götürülen ürünlerin sayımının yapılması ve söz konusu ürünlerin 

firma görevlilerinden birinin sorumluluğuna verilmesi  

 Taşınabilir nitelikte olan ürün,dekor,mobilya gibi malzemelerin güvenli bir yere 

alınması  

 Fuar süresince alınan hizmetlerin(elektrik,tesisat,marangoz vb.) ücretlerinin 

ödenip ödenmediğine kontrol edilmesi ,  

 Telefon,su,elektrik,vb. kullanılan hizmetlerin kesilmesi  

 Ürünlerin dönüş için hazır hale getirilmesi  

 Fuar süresince doldurulmuş müşteri formları vb. evrakların ofise dönüşünün 

sağlanması  

 Organizatör firma ile gerekli görüşmelerin yapılması ve evrakların yapılmasıdır. 

 

Fuar sonrasında yukarıda sayılan eylemler gerçekleştirilip firmanın ürünlerinin ve 

personelinin ofise dönüşü sağlandıktan sonra da fuarla ilgili çeşitli aktivitelerin yürütülmesi 

ve elde edilen başarının ölçümlenmesi gerekmektedir. 

 

 Teşekkür Ziyaretleri  

 

Fuar kapanışından sonra yapılması gereken önemli işlerden bir tanesi, fuar 

öncesinde ve sırasında fikirleri,tavsiyeleri,maddi ve manevi yardımları ile 

firmanın fuar programına katkıda bulunan kişi ve kurumları onore etmekte aynı 

zamanda da bu kişilerin gelecek yıllardaki yardımları için de zemin 

hazırlanmaktadır. 

 

Bir fuar organizasyonu sonrasında firmanın teşekkür iletip sağlıklı bir ilişki devam 

ettirmesi gereken kişi ve kurumlar şu şekilde sıralanabilir: 
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 Stant personeli  

 Organizatör firma çalışanları, 

 Destek alınan hizmet ajansı çalışanları  

 Destek fikir alınan sektörel birlik ve dernekler 

 Diğer yardımcı kişiler 

 

 Stant Yöneticisinin Raporu 

 

Fuar organizasyonu bitiminde katılımcı firma, stant yöneticisinin fuarda 

yürütülen faaliyetler,gerçekleştirilen satışlar,alınan siparişler,kısaca fuardan 

beklenenlerin ne oranda gerçekleştiği üzerine bir rapor hazırlatmalıdır. 

 

Söz konusu rapor aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

 Teknik  

 Satışlara ilişkin  

 Tanıtım faaliyetlerine ilişkin  

 Personele ilişkin  

 Rakiplere ilişkin  

 Satışlara ilişkin bölüm de raporun ticari bölümü olarak görülmektedir.  

 

 Genel Değerlendirme Toplantılarının Düzenlenmesi 

 

Fuar sonrasında gerçekleştirilecek olan genel değerlendirme toplantılarının amacı 

katılınan fuar organizasyonunun etkinliğinin değerlendirmesidir. 

 

Fuar bitimindeki genel değerlendirme toplantılarında gerçekleştirilen çalışmalarla 

ilgili kimselerin görüşleri alınmakta geçmiş ve söz konusu fuarla geçmiş yıllarda katılınan 

fuarlar hakkında karşılaştırmalar yapılmaktadır. 

 

Bu toplantılarda birlikte çalışılan, destek alınan kişi kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak 

da değerlendirmeler yapılmalıdır. 

 
Raporda aşağıdaki değerlendirmeler bulunmalıdır: 

 

 Fuarda sonuçlandırılan iş bağlantıları, 

 Fuar öncesi yürütülen tanıtım çalışmalarıyla sağlanan ziyaretçi sayısı ve 

bunların niteliği, 

 Kurulan stant yapısı ve bunun sağladı yararlar, 

 Sergilenen ürünlere yönelik ziyaretçilerden alınan tepkiler, 

 Gönderilen davetlere yanıt verip fuar alanının ziyarete eden mevcut 

müşteri sayısı, 

 Stantta gerçekleştirilen etkinlikler, seminer ve sunumlara katılım 

oranlarına yer verilmelidir.  
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3.9.7.Bütçenin Kontrol Edilmesi 
 

Fuar öncesi dönemde yürütülen hazırlık çalışmaları sırasında hazırlanan bütçe 

tahminlerinin ne oranda gerçekleştiği, büyük sapmalar meydana gelip gelmediği gibi 

noktalar fuar sonrasında yapılan bir bütçe değerlendirmesiyle açığa çıkarılmaktadır. 

 

Böylesi bir çalışma, firmanın bütçeyle ilgili olarak en çok hangi noktada sapma 

yaşadığı bu sapmaların nelerden kaynaklandığı gibi konularda fikir vererek gelecek 

yıllardaki bütçe tahminlerinde aynı hataların yapılmamasına yardımcı olmaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak belirlediğiniz bir fuar düzenlemesi için katılımcı 

ve organizatör firma açısından yapılacak çalışmaları planlayınız. 

 

İnternet, kütüphane ve ilgili sektörlerde araştırmalarınızı yaparak yazılı ve görsel 

dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız.  

 

Yaptığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yurt içi fuar organizasyonu planlama 

çalışmalarını araştırarak 

organizasyonunuzu belirleyiniz. 

 

 Fuar programinizi oluşturunuz. 

 

 Organizatör firmanın yapacağı 

çalışmaları belirleyiniz. 

 

 Tanıtım aktivitelerinizi belirleyerek 

planlayınız. 

 

 Fuar organizasyonu çalışmalarına 

başlayınız. 

 

 Fuar alanının düzeni ve güvenliğinin 

sağlanmasını planlayiniz. 

 

 Katılımcı firmalara ilişkin çalışmaların 

yürütülmesi için gerekli çalışmaları 

belirleyiniz. 

 

 Basına yönelik çalışmalarıbelirleyiniz. 

 

 Fuardan sonra yapılacak çalışmaları 

araştırarak belirleyiniz. 

 

 Hazırladığınız katılımcı ve organizatör 

firma açısından yapılacak çalışmaların 

dokümanlarını dosyalayarak 

öğretmeninize sununuz. 
 

 İnternetten, organizasyon 

firmalarından, çevrenizden 

faydalanınız. 

 

 Etkili iletişim kurunuz. 

 

 Araştırmalarınızda birkaç firma ile 

görüşme yapmaya önem veriniz. 

 

 Organizasyon firmalarından randevu 

alarak görüşme yapınız.  

 

 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı 

ve güler yüzlü olunuz. 

 

 Görüştüğünüz firmalardan, 

kuruluşlardan yazılı ve görsel 

dokümanlar alınız. 

 

 Topladığınız bilgileri derleyip sunum 

yapmadan tekrar bir firma ile 

görüşünüz. 

 

 Ayrıntılara dikkat ediniz. 

 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz, 

gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve 

hazırlıklı olunuz. 

 

 Eleştirilere açık olunuz. 

 

 Değerlendirmeleri dikkate alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LISTESI 

 
Aşağıdaki sorulara verdiğiniz eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri 

dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

DEĞERLENDIRME ÖLÇÜTLERI Evet Hayır 

1. Yurt içi fuar organizasyonu planlama çalışmalarını araştırarak 

organizasyonunuzu belirlediniz mi? 
  

2. Fuar programınızı oluşturdunuz mu?   

3. Organizatör firmanin yapacağı çalışmaları belirlediniz mi?   

4. Tanıtım aktivitelerinizi belirlediniz mi?   

5. Fuar organizasyonu çalışmalarına başladınız mı?   

6. Fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanması için 

planlama yaptınız mı? 
  

7. Katilimci firmalara ilişkin çalışmaların yürütülmesi için 

gerekli çalışmaları belirlediniz mi? 
  

8. Basına yönelik çalışmaları belirlediniz mi?   

9. Fuardan sonra yapılacak çalışmaları araştırarak hazırladınız 

mı? 
  

10. Görüşmeleri kayda aldınız mı?   

11. Hazırladığınız çalışmayı bilgi ve görsel araçlarla, sınıftaki 

arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli olabildiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi Evet ise başarılı olduğunuz 

için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla 

ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 
 

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y) 

ibaresi koyunuz. 

 

1. (  ) Firmalar, yeni fuar fırsatlarını değerlendirirken söz konusu fuarlar hakkında 

yapılan ziyaretçi istatistikleri ve ziyaretçi analizleri üstüne odaklanmamaktadır. 
 

2. (  ) Ziyaretçilerin genel profilleri, ait oldukları sektör ve meslek gruplarıdır. 
 

3. (  ) Organizatör firmalar, ziyaretçi istatistiklerini, ziyaretçilerin ürüne ilgi durumlarını, 

yaşlarını, mesleklerini, satın alma özelliklerini, coğrafi yerleşim özelliklerini 

vb.bilgileri toplamakta ve katılımcı veya potansiyel katılımcı firmalarla 

paylaşmaktadır. 
 

4. (  ) Ziyaretçilerin hangilerinin firmanın ürün-hizmet gruplarıyla ilgilenebileceği gibi 

bilgiler firma yetkilileri tarafından elde edilmekte ve doğru fuarı bulma ve seçme 

aşamasında kullanılmamaktadır. 
 

5. (  ) Organizasyonla ilgili birimlerin oluşturulması aşamasındaki bir diğer önemli 

ayrıntı da fuar organizasyon çalışmalarına destek verecek fuar danışma kurulunun 

oluşturulmasıdır. 
 

6. (  ) Stantta sergilenen ürünler ile katılımcı işletmenin çekiciliğini bir arada 

yansıtabilmek için, hem büyüklük hem dizayn hem de görüntü olarak belirli 

stantartlara sahip olmak durumundadır. 
 

7. (  ) Katılımcı firmaların fuar öncesinde yapacakları planlamaya dahil etmesi gereken 

konulardan bir diğeri de ürün transferlerinin yani nakliyenin nasıl 

gerçekleştirileceğidir. 
 

8. (  ) Ürün trasferlerinin sağlıklı bir biçimde ve zamanında gerçekleştirilmesi fuar 

organizasyonundan elde edeceği başarıyı etkilememektedir. 
 

9. (  ) Sektörel yayın grupları gibi dernek ve sektörel kuruluşların da fuar için önemli bir 

yeri vardır. 
 

10. (  ) Sektörel yayınlarla ilgili yapılan çalışmaların benzeri, derneklere yönelik olarak da 

gerçekleştirilirmesi gerekmez. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak 

cevaplandırarak değerlendiriniz. 

 

Objektif Testler (Ölçme Soruları) Doğru Yanlış 

1. Fuar danışma kurulu, organizatör firma yetkilileri ve sektör 

temsilcilerinden oluşturulmamalıdır. 

  

2. Fuar danışma kurulu sayesinde organizatör firmanın üzerinde 

çalıştığı sektörün daha yakından tanıması gereklidir. 

  

3. Fuar döneminde sektörün gelişimine katkıda bulunabilecek 

aktiviteler planlaması, potansiyel katılımcıların istek ve 

beklentilerin daha kolay bir biçimde belirlemesi ve daha bir 

geniş kesime ulaşabilmesi mümkün olacaktır. 

  

4. Stant yeri seçimi ve dizaynı, katılımcı firmalar için büyük önem 

taşımakta ve fuar katılımından elde edilecek başarı üzerinde 

önemli bir rol oynamaktadır. 

  

5. Firmaların fuar alanında ziyaretçilere kendilerini ve ürünlerini 

tanıtarak onlarla ilişki kurabilmelerinin son adımı, onların 

ilgisini toplayarak stanta çekmektir 

  

6. Stant, bir fuarda katılımcının ürün ve hizmetlerini sergilemek 

amacı ile kiraladığı alan ve bu alan üzerinde kurduğu sergi 

tasarımından oluşan bir sistem değildir. 

  

7. Dernek ve diğer kuruluşların yetkilerinin, fuar süresince 

stantlarında, fuar yetkileri tarafından ziyaret edilmeleri, 

ilişkilerin olumlu şekilde sürdürülebilmesi  için önemli bir 

davranış olacaktır 

  

8. Organizatör firma fuar alanında meydana gelen her türlü olayı 

takip etmek ve alanın düzenini sağlamak zorunda değildir. 

  

9. Organizatör firmalar, çalışmanın başarıyla sürdürebilmesi için 

fuar alanında bir ofis kurmaları gerekmez. 

  

10. Fuarın en önemli bölümünü oluşturan katılımcılar için fuar 

organizatörü, gereken tüm çalışmaları detaylı bir şekilde 

gerçekleştirir 

  

11. Sektörel yayınların,  fuarın başarısı ve tanıtımında büyük rolü 

yoktur. 

  

12. Fuar dönemi boyunca stant yönetimine dikkat edilmesi ve bu 

konuda belirli kurallar çerçevesinde haraket edilmesi 

gerekmektedir. 

  

13. Ziyaretçilere de birebir anketler uygulanır ve görüşleri alınır.   

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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14. Ziyaretçi kayıtlarının sağlıklı bir biçimde tutulabimesi için 

katılımcı firmaların stantlarında çeşitli anket çalışmaları ve 

ziyaretçi takip formlarıyla kayıt altına alnması gerekmez.  

  

15. Stant yeri seçimi ve dizaynı, katılımcı firmalar için büyük önem 

taşımakta ve fuar katılımından elde edilecek başarı üzerinde 

önemli bir rol oynamaktadır. 

  

16. Firmaların fuar alanında ziyaretçilere kendilerini ve ürünlerini 

tanıtarak onlarla ilişki kurabilmelerinin son adımı, onların 

ilgisini toplayarak standa çekmektir 

  

17. Stant, bir fuarda katılımcının ürün ve hizmetlerini sergilemek 

amacı ile kiraladığı alan ve bu alan üzerinde kurduğu sergi 

tasarımından oluşan bir sistem değildir. 

  

18. Stantta sergilenen ürünler ile katılımcı işletmenin çekiciliğini bir 

arada yansıtabilmek için, hem büyüklük hem dizayn hem de 

görüntü olarak belirli stantartlara sahip olmak durumundadır. 

  

19. Katılımcı firmaların fuar öncesinde yapacakları planlamaya 

dahil etmesi gereken konulardan bir diğeri de ürün 

transferlerinin yani nakliyenin nasıl gerçekleştirileceğidir. 

  

20. Ürün trasferlerinin sağlıklı bir biçimde ve zamanında 

gerçekleştirilmesi fuar organizasyonundan elde edeceği başarıyı 

etkilememektedir. 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİLİK ÖLÇME 
 

Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

 DEĞERLENDIRME ÖLÇÜTLERI Evet Hayır 

1 Yurt İçi Fuar Organizasyon Çalışmaları    

a) b

) 

Yurt içinde fuar düzenlemesine dair usul ve esasları doğru 

olarak öğrendiniz mi? 
  

b) c

) 

Yurt içi fuar organizasyon projesi oluşturmayı doğru olarak 

öğrendiniz mi? 
  

c) d

) 

Usul ve esaslarda belirtilen belgelerin hazırlanmasını doğru 

olarak öğrendiniz mi? 
  

d) e

) 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne başvuru yapılmasını doğru 

olarak öğrendiniz mi?    
  

2 Fuar Teşvikleri   

a) . Fuar destek ve teşvikleri doğru olarak öğrendiniz mi?   

b) a

) 

Yurt içi fuar katılımlarının desteklenmesini doğru olarak 

öğrendiniz mi? 
  

c) b

) 

Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuar katılımlarının 

desteklenmesini doğru olarak öğrendiniz mi? 
  

d) c

) 

Yurt içinde fuar düzenlemesine dair usul ve esaslara ilişkin 

uygulamaları doğru olarak öğrendiniz mi? 
  

3 Yurt İçi Fuar Organizasyon Aşamalari   

a) a

) 

Yurt içi fuar organizasyonu planlama çalışmaları doğru olarak 

öğrendiniz mi? 
  

b) b

) 
Fuar programı oluşturmayı doğru olarak öğrendiniz mi?   

c) d

) 

Tanitim aktivitelerinin planlamasını doğru olarak öğrendiniz 

mi? 
  

d) e

) 

Yurt içi fuar organizasyonu çalışmalarını doğru olarak 

öğrendiniz mi? 
  

e) 4

. 

Fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanmasını doğru olarak 

öğrendiniz mi? 
  

f) a

) 

Katılımcı firmalara ilişkin çalışmaların yürütülmesini doğru 

olarak öğrendiniz mi? 
  

g) b

) 

Basına yönelik çalışmaların yürütülmesini doğru olarak 

öğrendiniz mi? 
  

h) c

) 

Katılımcı firma açısından fuar planlanmasını doğru olarak 

öğrendiniz mi? 
  

i) d

) 

Yurt içi fuar organizasyonunda fuardan sonraki yapılacak 

çalışmaları doğru olarak öğrendiniz mi? 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 C 

4 C 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 D 

4 A 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 Y 

11 D 

12 D 

13 Y 

14 D 

15 Y 

16 Y 

17 D 

18 Y 

19 D 

20 Y 
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EK. I 

 

 

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Usul ve Esaslar’ın amacı, ülkemiz fuarcılık sektörünün ülke ve sektör genel 

menfaatlerine uygun biçimde geliştirilmesi, sektörün küresel stantartlara ulaştırılması ve bu 

kapsamda fuar etkinliklerinin uygun alanlarda bir program dahilinde yetkin şirketler tarafından 

düzenlenmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Usul ve Esaslar, yurt içinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası 

nitelikteki fuarları ve bunları düzenleyecekleri kapsar.  Kültürel ve yöresel özellikler 

taşıyan el sanatlarının ve ürünlerin tanıtımı ve/veya satışına yönelik düzenlenen festival, 

sergi, panayır gibi etkinlikler bu Usul ve Esaslar kapsamı dışındadır.Tanıtım isminde sergi 

veya başka bir sözcük kullanılmakla birlikte fuar tanımında belirtilen niteliklere uygun 

olarak yapılan ve yapılacak etkinlikler bu Usul ve Esaslar kapsamındadır. 

Hukuki dayanak 

Madde 3- Bu Usul ve Esaslar, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu’nun 12 nci maddesinin (v) bendi, 34 üncü maddesinin (l) bendi ve 56 ncı 

maddenin (g) bendi uyarınca düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Usul ve Esaslar’da geçen; 

a)Kanun: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nu, 

b)Birlik :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni, 

c)Oda :Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları’nı, 

d)Borsa Ticaret Borsaları’nı, 

e)Düzenleyici :Yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesine sahip anonim veya limited 

şirketleri, 

f)Katılımcı:Düzenleyici ile aralarında imzalanmış sözleşme hükümleri çerçevesinde, 

düzenleyicinin tahsis ettiği bir stantda ürün veya hizmetlerini  sergileyen gerçek ve tüzel kişileri, 

g)Yetki belgesi:Birlik tarafından bu Usul ve Esaslar hükümleri çerçevesinde öngörülen 

şartları yerine getiren firmalara verilen yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesini, 

h)Fuar Sözleşmesi: Fuar takviminde ilan edilmiş fuara ilişkin olarak düzenleyici ile her bir 

katılımcı arasında imzalanması zorunlu olan; katılımcıya tahsis edilecek stant yerinin, fuar katılım 

ücretlerinin, bu ücretlerin neleri içerdiği bilgisinin, fuar etkinliği kapsamında verilecek hizmetlerin 

ve sorumluluk hususlarının açıkça belirtildiği belgeyi, 

I)Fuar Takvimi: Yıl içerisinde, düzenleyiciler tarafından, ülkemizde gerçekleştirilmesi 

planlanan fuarların türü, yeri ve tarihine ilişkin bilgilerin yer aldığı; Birlik tarafından düzenlenerek 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Birliğin İnternet sitesinde yayımlanan liste 

j) Taahhütname:Düzenleyicinin, fuar düzenleme başvurusunda verdiği bilgilerin ve 

sunduğu tüm belgelerin doğru olduğunu; işbu Usul ve Esaslar’da belirtilen hususlarda 

sorumluluklarını eksiksiz bir biçimde yerine getireceğini; aksi takdirde, bu Usul ve Esaslar’da 

düzenlenen müeyyidelerin uygulanmasını ve Birlik aleyhine doğacak bütün zararları tazmin 

edeceğini kabul ve taahhüt ettiği; ekte örneği yer alan noter tasdikli belgeyi, 

k)Fuar Kataloğu: Katılımcı firmaların ürettikleri, tanıttıkları mal ve hizmetler, kimlik ve 

adres bilgileri ile düzenleyici tarafından gerekli görülecek diğer bilgilerin yer aldığı, düzenleyici 

tarafından  ihtisas fuarlarına yönelik, Türkçe ve yanında yaygın en az bir yabancı dilde hazırlanacak 

tanıtım amaçlı dağıtılan basılı yayını, 

l)Fuar: Stantlar kurulması yoluyla, ticarete konu mal ve hizmetlerin, bunlar ile ilgili 
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teknolojik gelişme, bilgi ve yeniliklerin tanıtımını ve aktarımını amaçlayan; ziyaretçi ve katılımcı 

arasında bilgi alışverişi, işbirliği, pazar büyütmeye ve geleceğe yönelik ticari ilişkilerin kurulması 

ve geliştirilmesi veya tüketicilere yönelik ürün ve hizmetlerin satışının sağlanması için bu Usul ve 

Esaslar’a uygun alanlarda düzenlenen, konusunu oluşturduğu alanın, sektörün ve toplumun 

menfaatlerini gözeten; yer, tarih ve süresi önceden belirlenen etkinlikleri, 

m)Fuar Takvimi Ek Listesi: Fuar takviminin yayımlanmasından sonra, yılın belli 

dönemlerinde bu Usul ve Esaslar’a uygun olarak yapılan, fuar düzenleme ile fuar takviminde 

yayımlanmış olan bir fuara ilişkin değişiklik ve iptal başvurularının yer aldığı, Birlik tarafından 

hazırlanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Birliğin internet sitesinde yayımlanan listeyi 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Fuar Türleri, Süreleri, Fuar Düzenlenebilecek Alanlar 

Fuar türleri 

Madde 5- Bu Usul ve Esaslar kapsamında aşağıda türleri sayılan fuarlar düzenlenebilir. 

a) Genel fuar; belirli bir sektörü veya ürün grubunu esas almadan, çeşitli mal ve hizmetlerin 

birlikte sergilendiği ve bunların ticari tanıtımının yanı sıra gerektiğinde perakende satışının da 

yapılabildiği, içinde sosyal ve kültürel etkinliklerin de bulunabileceği, en az yetmiş beş katılımcının 

yer aldığı, süresi on beş günü geçmeyen etkinliklerdir. 

b) İhtisas fuarı; belirli bir ürün veya ürün grubu ya da sektörle doğrudan ilgili ve sektöre 

yönelik mal ve hizmet üreten katılımcıların, teknolojik ve uygulamalı bilgi alışverişinin arttırılması 

ve ticari işbirliğine yönelik bilgi değişimi ortamının yaratılması ile ihtiyaç duyulan ürün 

siparişlerinin verilmesini amaçlayan, en az yirmi katılımcının yer aldığı, süresi on günü geçmeyen 

etkinliklerdir. 

Ulusal ve uluslararası savunma sanayii ve askeri havacılık ihtisas fuarları, Milli Savunma 

Bakanlığı himaye ve desteğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü 

sorumluluğunda, yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesine sahip firmalar tarafından organize 

edilebilir. Bu fuarlarda sivil havacılıkla ilgili mal ve hizmetler de sergilenebilir. 

İhtisas fuarı kapsamında değerlendirilmekle birlikte, yazılı ve basılı eserler ile süreli ve 

süresiz yayınların, sesli ve görsel materyallerin sergilendiği, genellikle hedef kitlesini tüketicilerin 

oluşturduğu fuarlarda perakende satış yapılabilir ve bu fuarların süresi on beş günle sınırlıdır. 

c) Tüketici fuarı; ziyaretçilerini tüketicilerin oluşturduğu ve sergilenen ürünlerin perakende 

satışının da yapılabildiği; genellikle tüketim talebinin yoğunlaştığı özel günler, haftalar veya 

dönemlerde yapılan, en az yetmiş beş katılımcının yer aldığı, süresi yedi günü geçmeyen 

etkinliklerdir. 

Ucuzluk, üreticiden tüketiciye gibi isimler altında, fuar açılan yerdeki ticari hayatın doğal 

akışını olumsuz etkileyen fuarlar yapılamaz. Bu tür girişimde bulunan düzenleyicinin hazırladığı 

etkinliğin kapatılması talebi, Birlik tarafından etkinlik alanının bulunduğu yerdeki odaya, o yerin en 

üst mülki amirliği nezdinde gerekli girişimde bulunulması için bildirilir.  Söz konusu 

düzenleyicinin teminatının tamamı Birliğe irat kaydedilir. 

Bir fuarın en az katılımcı sayısına ulaşmadan düzenlendiğinin tespiti halinde düzenleyici, 

Birlik tarafından ihtar edilir. 

Bir fuarın uluslararası nitelikte olması ve bu ünvanı kullanması 

Madde 6- Bir fuarın uluslararası fuar niteliğinde olması ve bu ünvanı kullanabilmesi için, 

fuarın aynı düzenleyici tarafından, aynı isim ve konuda son beş yıl içerisinde üst üste en az üç kez 

düzenlenmiş olması; ayrıca doğrudan veya dolaylı (temsilcileri kanalıyla) yabancı katılımcı 

sayısının tüm katılımcı toplamı içerisinde en az yüzde on beşe ulaşması veya yabancı katılımcıya 

tahsis edilen net metrekare stant alanı büyüklüğünün toplamın en az yüzde onuna ulaşmış olması 

veya yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısı içerisinde en az yüzde iki buçuğu bulması 

gerekmektedir. 

Fuarların bu niteliklere sahip olduğu, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 
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Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yeminli mali müşavir 

veya bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenecek rapor ile belgelenmelidir. Ancak, UFI 

(Union Des Foires Internationales) uluslararası fuar etiketini taşıyan fuarlarda bu şartlar aranmaz. 

Uluslararası nitelikte düzenlenen bir fuarın, bu niteliğe sahip olabilmesi için gerekli 

şartlardan herhangi birini taşımadığının tespit edilmesi halinde, ilgili düzenleyicinin bir sonraki fuar 

için aynı isim ve konuda yaptığı uluslararası nitelikteki fuar başvurusu Birlik tarafından kabul 

edilmez. 

“Uluslararası” ibaresinin kullanımına ilişkin Birlik’ten gerekli izni almaksızın, düzenlediği 

fuarda bu ibareyi kullandığı tespit edilen düzenleyicinin teminatının yarısı Birliğe irat kaydedilir.6 

ncı maddeye göre bir fuarın uluslar arası nitelik taşıması, yani ‘’uluslararası fuar’’olarak 

adlandırılabilmesi için; 

-Söz konusu fuarın aynı düzenleyeceği tarafından aynı isim ve konuda son beş yıl içinde üst 

üste en az 3 kez düzenlenmiş olması, 

-Ve doğrudan veya dolaylı (temsilcileri aracılığıyla) yabancı katılımcı sayısını tüm katılımcı 

toplamı içerisinde en az %15’e ulaşması, 

-Veya yabancı katılımcıya tahsis edilen net m2 stant alanı büyüklüğünün toplamın en az 

%10’una ulaşmış olması, 

-Veya yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısı içerisinde en az %2.5’i bulması 

gerekmektedi 

Merkezi Paris’te bulunan Sergi Endüstrisi Küresel Kurumu’na (UFI-The Global Association 

of the Exhibition İndustry ) tarafından ‘’uluslararası fuar’’ etiketi verilmiş fuarlarda ise yukarıdaki 

şartlar aranmamakta,fuarın uluslararası nitelik taşıdığı kabul edilmektedir. 

Bu maddede değiştirilmesi gereken önemli noktalar vardır.Her şeyden önce,bu fuarın 

uluslararası nitelik taşıması için gerekli olan ‘’katılımcılar’’kriterinden yalnızca doğrudan 

katılımcılar değerlendirilmeye alınmalıdır.Fuarlarda bazen çok sayıda şirket tek firma tarafından 

temsil edilmektedir.Yani doğrudan stanta açan katılımcı sayısı az olmakla birlikte temsil edilen 

(dolaylı)katılımcı sayısı çok olabilmektedir.Bu durumda fiilen çok büyük bir sayıyla fuarda 

bulunuyor olmalarına karşın dolaylı katılımcılar çok göründüğü için yeterli yabancı katılımcı ve var 

düşüncesiyle bir fuara ‘’uluslar arası’’ etiketi verilebilmektedir.Bu sakıncayı önlemek için yalnızca 

doğrudan yabancı katılımcıların toplam katılımcılara oranı hesaplanmalıdır.Yalnızca doğrudan 

yabancı katılımcılar esas alınacağı için;yabancı katılımcıların toplam katılımcılar içinde taşıması 

gereken oran %15’ten %10’a indirilebilir. 

Yanı sıra,bir fuarın son beş yıl içinde üst üste üç kez yapılma zorunluluğu 

kaldırılmalıdır.Yurt içinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’a esaslara göre,bir fuarın 

uluslararası nitelik taşıması için gereken şartlarda bir diğeri,fuarın aynı organizatör tarafından son 

beş yıl içinde üst üste en az üç kez düzenlenmiş olmasıdır.Bazı fuarlar iki yılda bir,hatta daha uzun 

periyotlarla düzenlenmektedir.Bu durumda bu fuarların uluslararası nitelik kazanabilecek bir fuarın 

beş yıl içinde üç kez yapılamıyor olmasından dolayı o fuarın uluslararası etiketi almaması ülkemiz 

adına kayıp olacaktır. 

Bu sebeple,üst üste üç kez düzenlenme şartı değişmeksizin,bu şartın beş yıllık süreç içinde 

gerçekleşmesi zorunluluğunun kaldırılması büyük önem taşımaktadır. 

Uluslararası olabilmek için gereken şartlar sıralanırken katılımcı ve ziyaretçi kriterleri 

arasında ‘’veya’’ bağlacı kullanılmıştır.Göze çarpmayan küçük bir ayrıntı gibi görünse de 

doğurduğu sonuçlar itibariyle önemli bir kıstastır.Şartlar arasında ‘’veya ‘’ bağlacı kullanılması o 

şartlardan herhangi birinin sağlanması durumunda fuarın uluslararası nitelik kazanmasını 

sağlamaktadır.Örneğin,fuarda hiç yabancı katılımcı olmamasına rağmen ziyaretçilerin %2,5’nin 

yabancı olması durumunda fuar uluslararası kabul edilmektedir.Rakamlarla açıklamak gerekirse 

10.000 m2 alan üzerine kurulan,tamamı yerli katılımcılardan müteşekkil 100 katılımcının stant 

açtığı ve 40.000 kişinin ziyaret ettiği,bu ziyaretçilerden 1.000 tanesinin yabancı olduğu bir fuar,beş 

yıl içinde üç kez de yapılmışsa yukarıda sözü edilen şartları sağlamakta ve uluslararası nitelik 

kazanmaktadır.Halbuki fuarda stant açan bir tane bile yabancı katılımcı 
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bulunmamaktadır.Organizasyonun uluslararası etiketine bakıp fuara giden iş adamları,bu etkinlikte 

yerli firmalar dışında hiçbir şey göremeyeceklerdir.Böyle bir fuarın uluslararası kabul edilmesi 

yanlıştır.Şartlar arasına ‘’ve’’ bağlacı konması,ziyaretçi yanında katılımcı açısından da gerekli 

kriterin yakalanması zorunlu kılacağı için gerçekten uluslararası niteliği hak eden fuarların bu 

etiketi alması sağlanacaktır. 

 

Fuar alanlarında aranacak özellikler 

 

Madde 7-  Fuarın düzenleneceği alanların; 

a)Ulusal nitelikte fuar düzenlenecek kapalı alanların en az net iki bin, açık alanların en az    

beş bin metrekare alana, sahip olması, 

b)Uluslararası nitelikte fuar düzenlenecek kapalı alanların en az net üç bin metrekare, açık 

alanların en az yedi bin metrekare alana sahip olması, 

c)Kapalı fuar alanlarında taban-tavan mesafesinin en az dört buçuk metre olması, 

d)Ziyaretçiler için ayrı giriş-çıkış ve acil durum çıkışlarının, sergilenen ürünler için 

yükleme-boşaltma kapılarının, 

e)Aydınlatma ve gereğinde güç kullanımı için yeterli kapasitede elektrik donanımının ve 

temel işlevler için yeterli sayıda jeneratörün, 

f)Kapalı alanlar için çalışır durumda ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, 

g)İletişim için gerekli araç ve gereçlerle yeterli iletişim alt yapısının, 

h)Fuar alanına uygun sayıda lavabo ve tuvaletlerin, 

i)İhtiyaç ölçüsünde büfe, kafeterya ve lokantanın, 

j)Düzenleyici ve görevlendireceği personele ait danışma, yönetim, gözetim bürolarının, 

k)Güvenlik ve ilk yardım hizmetleri için gerekli ünitelerin, 

l)Yeterli otopark alanının, 

m)VIP salonu, konuk ağırlama yerleri, basın odası, seminer salonu gibi yerlerin ve bayrak 

direklerinin, 

n)Uluslararası fuarlarda antrepo muamelesi görmesini sağlamak üzere gümrük 

ofislerinin,bulunması zorunludur. 

Düzenlenecek fuara ilişkin yapılan yazılı ve görsel tanıtımlarda düzenleyicinin adı, fuarın   

adı ve konusu, açılış ve kapanış tarihleri, düzenleneceği yerin adresi ile “Bu Fuar 5174 sayılı  

Kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenlenmektedir” ibaresi yer 

alır. 

Fuar için münhasıran oluşturulacak veya düzenleme yapılacak alanlarda fuar düzenleme 

başvuruları, ekinde fuar alanında aranacak özelliklere ilişkin bilgileri de kapsayacak biçimde 

hazırlanmış projesiyle birlikte sunulması koşuluyla, fuarın niteliği dikkate alınarak Birlik tarafından 

değerlendirmeye alınır; uygun bulunanlara izin verilir. 

Eğitim konulu ihtisas fuarları, kapalı alanlara ilişkin belirtilen ölçülerin en az ½’si 

ölçüsündeki alanlarda düzenlenebilir. 

Fuar düzenlenen alanın bu Usul ve Esaslar’da belirtilen şartlardan herhangi birini 

taşımadığının tespiti halinde düzenleyici, Birlik tarafından ihtar edilir. Alanın birden fazla şartı 

taşımadığının tespiti halinde söz konusu fuarın düzenleyicisinin yıl içinde yayımlanacak fuar 

takvimi ek listeleri ile bir sonraki yılın fuar takvimi ve ek listelerinde yer almak üzere aynı veya 

benzer isim ya da konuda fuar düzenleme başvurusu Birlik tarafından kabul edilmez ve aynı alanda 

mevcut şartlar düzeltilmeden herhangi bir yeni fuar düzenlenmesine izin verilmez.  Bu madde 

ulusal ve uluslararası nitelikte ki fuarların düzenlenebileceği asgari fuar alanı büyüklükleri,kapalı 

ve açık sergileme alanları için ayrı ayrı ifade edilmiştir.Fuar alanlarının taşıması gereken alt yapı 

özellikleri de ayrıntılı olarak bu maddede sayılmıştır. 

TOBB, bu kriterleri taşımayan mekanları fuar alanı olarak kabul etmemekte ve bu alanlarda 

yapılmak istenen fuarlara izin vermemektedir.Yurt içinde fuar düzenlenmesi konusundaki yetkililer 

TOBB’a 01.01.2005 tarihi itibariyle geçmiştir.Daha önce T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç 
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Ticaret Genel Müdürlüğü’nde olan yetkinin 5174 sayılı kanunla TOBB’a devredilmesinin ardından 

ülkemiz fuarcılığına yeni bir soluk gelmiştir.Fuar alanlarına getirilen stantartlar bu anlamda iyi bir 

örnektir.Eskiden otoparklarda,pazar yerlerinde düzenlenen fuarlara rastlanırken modern fuarcılık 

anlayışıyla bağdaşmayan bu görüntülere günümüzde rastlanmamaktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yetki Belgesi 

Yetki belgesi başvurusu yapan firmalarda aranacak şartlar 

Madde 8- Anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş olan, 

a)Ana sözleşmelerinde münhasıran fuarcılık faaliyetinin ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla 

her türlü yayıncılık, reklamcılık ve organizasyon işleriyle, fuar konusuyla ilgili olması kaydıyla 

kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunacaklarının belirtildiği, bu faaliyetler 

dışında kalan iş konuları ana sözleşmelerinde yer almayan, 

b)En az iki yüz elli bin Yeni Türk Lirası (YTL) ödenmiş sermayeye sahip bulunan ve bu 

sermayeyi  özvarlığı içinde koruyan  şirketler, yetki belgesi için başvuruda bulunabilirler. 

Yetki belgesi bulunmaması nedeniyle hakkında kapatılma işlemi uygulanan fuar 

organizatörleri kapatılma tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi başvurusunda 

bulunamazlar. 

Yetki belgesi başvurusunda verilecek belgeler 

Mevzuatın 8 nci maddesi,yetki belgesi başvurusu yapan firmalar da aranacak şartları 

kapsamaktadır.Bu çok önemli bir konudur.Yetki belgesiyle kastedilen şey,firmaların fuar 

düzenlemek için sahip olmak zorunda oldukları ‘’Yurt İçinde Fuar Düzenleme Yetki 

Belgesi’’dir.TOBB,yetki belgesine sahip olabilmek için ağır denebilecek şartlar getirmiştir. 

Yetki belgesi almak için; 

--Bir şirketin anonim yada limited şirket şeklinde kurulmuş olması, 

--Ana sözleşmesinde münhasıran fuarcılık faaliyetinin ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla her 

türlü yayıncılık, reklamcılık ve organizasyon işleriyle,fuar konusuyla bilgili olması kaydıyla 

kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetler dışında kalan iş konularının ana 

sözleşmelerinde yer almaması,en az 250.000 YTL ödenmiş sermayeye sahip bulunması ve bu 

sermayeyi özvarlığı içinde koruyor olması, 

-Ayrıca,TOBB’un hesabına 10.000 YTL teminat yatırmış olması gerekmektedir. 

TOBB,yurt içi fuarlar konusundaki yetki T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan aldıktan 

sonra sahip olunması gereken askeri ödenmiş öz sermayeyi 50.000 YTL’den 250.000 YTL’ye 

çıkarmıştır.Burada amaçlanan,fuarların mali güçleri yüksek firmalar tarafından yapılması sağlamak 

idi.Yetki belgesine sahip olan tüm fuar organizatörü şirketlerden ödenmiş öz sermayelerini 250.000 

YTL’ye çıkarmaları istenmiş ve firmalara altı ay zaman tanınmıştır.Türkiye’de fuar düzenleme 

yetki belgesine sahip 200 firmanın bir kısmı bu önemli sermaye artışını gerçekleştirememiş ve yetki 

belgeleri ellerinden alınmıştır.Günümüzde yetki belgesine sahip 140 fuar organizatörü 

bulunmaktadır.Yani,ülkemizdeki fuar organizatörü sayısında %30’luk bir azalma olmuştur 

Madde 9- Yetki belgesi almak isteyen şirketler aşağıda belirtilen belgelerle birlikte üyesi 

oldukları odaya başvururlar. 

a)Başvuru dilekçesi. 

b)Şirket ana sözleşmesinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı ya da tasdikli 

örneği. 

c)Şirketin, en az iki yüz elli bin YTL ödenmiş sermayeye sahip bulunduğunu ve bu 

sermayenin  özvarlık içinde korunduğuna ilişkin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yeminli mali müşavir 

tarafından düzenlenmiş rapor. 

d)Üyesi olduğu odadan alınan faaliyet belgesi. 

e)Şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda hukuken temsile yetkili kılınan kişilere ilişkin 

tarihi altı aydan daha eski olmayan imza sirküleri. 

f)On bin YTL nakit teminatın firma adına Birlik tarafından belirlenmiş banka hesabına 
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yatırıldığını gösterir belge. 

Başvurunun yapılacağı yerler 

Madde 10- Yetki Belgesi başvuruları şirketin üyesi olduğu odaya yapılır. Başvuruyu 

alan oda on beş gün içinde firmayla ilgili görüşünü de ekleyerek sunulan belgeleri Birliğe 

gönderir. Oda görüşleri, yetki belgesi başvurusu yapan şirketin kurumsal yapısı, ortak ve 

yöneticilerinin mesleki, mali ve teknik niteliklerine ilişkin bilgi ve kanaatleri içerir. 
9 ncu ve 10 ncu maddelerde firmaların yetki belgesi başvurusunu yaparken hazırlamaları 

gereken belgeler ve başvuru mercii yer almaktadır. Yetki belgesi başvuruları,şirketin üyesi olduğu 

ticaret odasına yapılmaktadır. Başvuruyu alan oda,15 gün içinde firmayla ilgili görünüşünü de 

ekleyerek sunulan belgeleri TOBB’a göndermektedir. Oda görüşleri,yetki belgesi başvurus yapan 

şirketin kurumsal yapısı, ortak ve yöneticilerinin mesleki, mali ve teknik niteliklerine ilişkin bilgi 

ve kanaatleri içermek zorundadır.Ticaret odalarından alınan görüşler doğrultusunda TOBB, yetki 

belgesi başvurusu yapan firmanın talebi ile ilgili nihai kararı vermektedir. 

TOBB’u,sağlıklı bir karar verebilmek amacıyla ticaret odalarından başvuru yapan firmalara 

ilişkin istenmiş olduğu bilgiler mantıklı görünmekle birlikte temini zor,hatta bazen 

imkansızdır.Firma ortaklarının bankalar nezdindeki kredibilitelerine ilişkin bilgilere ulaşmak 

imkansız olduğu gibi,ticari itibarları üzerine kanaat bildirmek de son derece zordur.Bu 

sebeple,yetki belgesi başvurularında odalardan istenen bilgiler temin edilebilir hale getirilmelidir. 

Yetki belgesinin süresi 

Madde 11- İlk kez verilen yetki belgesinin süresi belgenin düzenlendiği tarih itibariyle 

iki yıldır. Süresinin bitimi sonunda yenilenecek yetki belgesinin süresi  beş yıldır. 

Yetki belgesinin yenilenmesi 

Madde 12- Yetki belgesi süresi içinde, en az iki fuarı başarılı biçimde tamamlamış, 

vermiş oldukları nakit teminat Birlik tarafından belirlenmiş banka hesabında on bin YTL 

olarak korunmuş olan ve  8 inci maddede belirtilen şartları taşımaya devam eden 

düzenleyicilerin, belge süresinin sona ereceği tarihten en geç üç ay öncesinde (f) bendinde 

belirtilen belge hariç olmak üzere 9 uncu maddede belirtilen belgelerle, üyesi olduğu odaya 

başvurmaları gerekir. 

11 nci ve 12 nci madde yetki belgesinin süresini ve sürenin sonunda yenilenmesini 

kapsamaktadır.İlk kez verilen yetki belgesinin süresi,belgenin düzenlediği tarih itibariyle iki 

yıldır.Süresinin bitimi sonunda yenilenecek yetki belgesinin süresi ise beş yıldır.İlk kez verilen 

yetki belgesi için tespit edilen iki yıl bir anlamda yetki belgesi alan organizatörün deneme 

süresidir.Yetki belgesi süresi içinde en  az iki fuarı başarılı bir biçimde tamamlamış olan 

organizatörlerin,belge süresinin sona ereceği tarihten en geç üç ay öncesinden iyi oldukları ticaret 

odasına belgelerini yenilemek için başvurmaları gerekmektedir.Görüldüğü gibi,bir organizatörün 

yetki belgesi alıp hiç fuar düzenlemeden varlığını sürdürmesi bu madde ile önlenmiş,belgeyi 

aldıktan sonra aktif olarak fuar düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.Bu,son derece doğru bir 

adımdır.Çünkü,senelerce fuar düzenlemeden yetki belgesini elinde tutan organizatörler,tekrar fuar 

yapmaya karar verdiklerinde fuarcılığın dinamik yapısından kaynaklanan değişime ayak 

uyduramamış bir şekilde organizasyona girişmekte ve vasıfsız fuarlar ortaya çıkabilmektedir. 

İhtar, teminatın irat kaydedilmesi, fuar düzenleme başvurusunun kabul edilmemesi, 

yetki belgesinin iptali ve sorumluluk 

Madde 13- Düzenleyicinin, bu Usul ve Esaslar’da belirtilen hükümleri ihlal ettiğinin tespiti 

halinde; Birlik tarafından ihlalin niteliğine göre ihtar, teminatın kısmen veya tamamen irat 

kaydedilmesi, düzenleyicinin yıl içinde yayımlanacak fuar takvimi ek listeleri ile bir sonraki yılın 

fuar takvimi ve ek listelerinde yer almak üzere aynı veya benzer isim ya da konuda fuar düzenleme 

başvurusunun kabul edilmemesi ve yetki belgesinin iptali müeyyideleri uygulanır. 

Yetki belgesi süresi içinde toplam üç defadan fazla ihtar almış düzenleyicinin teminatının 

yarısı Birliğe irat kaydedilir. 

Yetki belgesi süresi içinde toplam üç defadan fazla “yıl içinde yayımlanacak fuar takvimi ek 

listeleri ile bir sonraki yılın fuar takvimi ve ek listelerinde yer almak üzere aynı veya benzer isim ya 
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da konuda fuar düzenleme başvurusunun kabul edilmemesi” müeyyidesi uygulanan düzenleyicinin 

yetki belgesi iptal edilir. 

Yetki belgesi süresince yurt içinde veya yurt dışında en az iki fuarı başarılı bir biçimde 

tamamlamamış düzenleyicilerin yetki belgeleri iptal edilir. 

Yetki belgesi iptal edilen düzenleyicinin teminatının tamamı Birliğe irat kaydedilir. 

Yetki belgesinin iptali nedeniyle katılımcı, fuar alanı sahibi ya da işletmecisi ve üçüncü 

şahıslar yönünden doğabilecek zararlardan düzenleyici sorumludur. Ayrıca bu konuda Birliğin 

uğrayacağı zararlar da düzenleyici tarafından karşılanır. 

Yetki belgesi iptal edilen düzenleyicinin iptal tarihinden itibaren bir tam yıl geçmeden yeni 

yetki belgesi başvurusu kabul edilmez. 13 ncü maddede fuar organizatörlerinin Yurt İçinde 

Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’da belirtilen hükümleri ihlal ettiğinin tespit 

edilmesi halinde TOBB tarafından uygulanacak müeyyideler yazmaktadır. Kural ihlalinin 

niteliğine göre organizatör tarafından TOBB hesabına yatırılmış olan 10.000 YTL teminatın kısmen 

ve tamamen ihrat kaydedilmesi,düzenleyicinin yıl içinde yayımlanacak fuar takvimi ek listeleri ile 

bir sonraki yılın fuar takvimi ve ek listelerinde yer almak üzere aynı veya benzer isim yada konuda 

fuar düzenleme başvurusunun kabul edilmemesi ve yetki belgesinin iptali müeyyideleri 

uygulanabilmektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Fuar Düzenleme Başvurusu, İzin, Ekleme, Değişiklik ve İptaller, Sigorta, 

İsim Kullanma Yasağı, Rapor 

Fuar düzenleme başvurusu 

Madde 14- Düzenleyiciler, fuarın düzenleneceği yılın bir önceki yılının Ekim ayının 15’ine 

kadar, yetki belgesi fotokopisi, noter onaylı “başvuru formu ve taahhütname”, şirketin yetkili organ 

kararının noter onaylı örneği, fuar alanına ilişkin tapu, kira sözleşmesi veya fuar alanı idaresi 

tarafından imzalı ve kaşeli yer tahsisi belgesi, uluslararası nitelikte düzenlenecek fuarlar için 6 ncı 

maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen belgelerden herhangi biri ile birlikte, fuarın temel amaç tür ve 

konusuna göre, fuarı düzenleyecekleri yerdeki oda veya borsaya başvururlar. 

Fuar takviminde yer almak üzere fuar düzenleme başvurusu, Birlik tarafından belirlenmiş 

banka hesap numarasına iki yüz YTL başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte yapılır. 

İzin, ekleme, değişiklik, iptal 

Madde 15- Bu Usül ve Esaslar’a uygun olarak yapılan fuar düzenleme başvuruları ilgili 

yılın fuar takviminde yer alır ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Birliğin internet 

sitesinde ilgili yılın Aralık ayının 15’inde yayımlanır. 

Fuar takvimi ek listesi, Birlik tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Birliğin 

internet sitesinde Mart, Haziran ve Eylül aylarının sonunda yayımlanır ve yayımı tarihi itibariyle 

düzenlenecek fuarları kapsar. 

Fuar takviminin yayımlanmasından sonra yapılan fuar düzenleme başvuruları ile fuar 

takviminde yayımlanmış olan bir fuara ilişkin değişiklik ve iptal başvuruları, fuarın temel amaç, tür 

ve konusuna göre, fuarın düzenleneceği yerdeki oda veya borsaya, fuar takvimi ek listesinin 

yayımlanacağı tarihten en geç kırk beş gün öncesine kadar düzenleyici tarafından yapılır. 

Fuar takvimi ek listesinde yer almak üzere düzenleyici tarafından yapılacak fuar düzenleme 

başvurusu, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerle; değişiklik veya iptal 

başvuruları ise Birlik tarafından belirlenen belgelerle yapılır. 

Fuar takvimi ek listesinde yer almak üzere her bir ekleme, değişiklik ve iptal başvurusu, 

Birlik tarafından belirlenmiş banka hesap numarasına dört yüz YTL başvuru ücretinin yatırıldığına 

dair dekont ile birlikte yapılır. 

Fuar takvimi ve fuar takvimi ek listesine ilişkin oda veya borsa tarafından alınan başvurular, 

oda/borsa görüşü ile birlikte on gün içerisinde Birliğe intikal ettirilir. Oda ve borsa görüşleri, fuarın 

bölgeye katkıları ve düzenleneceği alanın fiziki yeterliliklerine ilişkin bilgi ve kanaatlerini içerir. 

Süresi içinde yapılmayan başvurular oda ve borsa tarafından kabul edilmez. 

Fuara ilişkin değişiklik ya da fuarın iptali nedeniyle katılımcıların uğrayacağı zarardan 
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dolayı Birlik sorumlu tutulamaz. 

İptal edilen fuarlara ilişkin, düzenleyici tarafından Birlik banka hesabına yatırılmış olan 

başvuru ücretleri, Birlik tarafından reddedilen başvurular ile düzenleyici tarafından geri çekilen 

başvurulara ilişkin Birlik banka hesabına yatırılmış olan başvuru ücretleri iade edilmez. 

Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar, olağanüstü iklim koşulları ve Kanunun kabul ettiği 

olağanüstü durumlar hariç bir fuarın, fuar takvimi ek listesinde yayımlanmaksızın iptal edildiğinin 

ya da izin verilen alan veya tarihlere riayet edilmediğinin tespiti halinde, söz konusu fuarın 

düzenleyicisinin yıl içinde yayımlanacak fuar takvimi ek listeleri ile bir sonraki yılın fuar takvimi 

ve ek listelerinde yer almak üzere aynı veya benzer isim ya da konuda fuar düzenleme başvurusu 

Birlik tarafından kabul edilmez ve teminatının tamamı Birliğe irat kaydedilir. 

Fuarlar, fuar takviminde ve fuar takvimi ek listesinde ilan edilen yer ve zamanda düzenlenir 

ve bu fuarlar için başka bir merciden ayrıca izin alınmaz. 

14 ncü ve 15 nci madde,fuar düzenleme başvurularına yöneliktir.Bir fuarı yapabilmek 

için TOBB tarafından yayımlanan fuar listesine fuarın adını kaydettirmek gerekmektedir.Listede 

adı yer almayan etkinliğin ‘’Fuar’’ adı altında düzenlenmesi yasaktır.TOBB tarafından yayımlanan 

dört farklı liste vardır.Bunlar,bir sonraki yılın fuarlarını gösteren ve 15 Aralık tarihinde yayımlanan 

ana liste ile,ilgili yılın Mart,Haziran ve Eylül aylarında yayımlanan ek listelerdir.Başvuru 

işlemlerini ana listeye yetiştiremeyen yada ana liste için yapmış oldukları fuarlar da değişiklik 

yapmak isteyen organizatörler ek listeler aracılığıyla bu işlemlerini gerçekleştirmektedirler. 

Organizatörler,ana listeye girmek için fuarın düzenleneceği yıldan bir önceki yılın Ekim 

ayının 15 ‘ine kadar gerekli belgelerle birlikte,fuarın temel amaç,tür ve konusuna göre,fuarı 

düzenleyecekleri yerdeki oda veya borsaya başvurulmalıdır. 

Fuar düzenleme başvurusunun yapılacağı mercii burada açık değildir ve önemli yanlışlıklara 

meydan verebilecek mahiyettedir.Bu maddeye göre,ticaret odası,sanayi odası ve ticaret borsası 

olmak üzere fuar düzenleme başvurusunun yapılabileceği üç farklı mercii vardır ve hangi fuar için 

nereye başvurulması gerektiği farklı yorumlara neden olabilir.Çünkü düzenlenmesi planlanan 

fuarın konusu,hangi oda yada borsaya başvurunun yapılacağı hususunda her zaman açık fikir 

vermektedir.Örneğin,genel ticaret fuarlarının başvurusunun ticaret odasına,makine fuarlarının 

başvurusunun sanayi odalarına,tarım fuarlarının başvurusunun ticaret borsalarına yapılması 

gerektiği rahatlıkla anlaşılırken otomotif fuarlarının,inşaat malzemeleri fuarlarının başvurularının 

hangi mercie yapıldığı net değildir.Çünkü hem otomativ hemde inşaat sektörü, ticari ve endüstri 

yoğun biçimde bünyelerinde barındıran sektördür.Aynı şekilde,içerikleri itibariyle gıda fuarına 

ilişkin başvurunun ticaret odalarına yapılması mantıklı görünürken organik gıda fuarlarının 

başvurularının ticaret borsalarına yapılması daha anlamlı gelmektedir. 

Başvuru mercii konusunda tereddüt yaşanmamalıdır.Ticari bir faaliyet olan fuarların 

düzenleme başvurularının ticaret odalarına yapılması,mevzuatta bu yönde gerekli değişikleri 

yapılması gerekir.Ticaret odalarının,en fazla meslek grubunun temsil edildiği kuruluşlardır. 

Fuar takviminin yayımlanmasından sonra yapılan fuar düzenleme başvuruları ile fuar 

takviminde yayımlanmış bir fuara ilişkin değişiklik ve iptal başvuruları,fuarın yine amaç tür ve 

konusuna göre,fuarın düzenleneceği yerdeki oda veya borsaya,fuar takvimi ek listesinin 

yayımlanacağı tarihten en geç 45 gün öncesine kadar organizatör tarafından yapılmak 

zorundadır.Başvuru mercii,ek listeye girmek için yapılacak başvurular da net değildir ve yukarıda 

bahsedilen sakıncalar burada da gerçerlidir. 

Ana fuar takvimi veya fuar takvimi ek listelerine ilişkin oda veya borsa tarafından yapılan 

başvurular,oda/borsa görüşü ile birlikte 10 gün içerisinde TOBB’a intikal ettirilmek zorundadır.Oda 

ve borsa görüşleri, fuarın bölgeye katkıları ve düzenleneceği alanın fiziki yeterliliklerine ilişkin 

bilgi ve kanaatleri içerir. 

Yetki belgesi başvurularında olduğu gibi,fuar düzenleme ve fuar içeriklerinde değişiklik 

yapma başvurularında da TOBB tarafından oda ve borsalardan detaylı ve yönlendirici bilgiler 

istenmektedir.Bu bilgilerin derlenip gönderilmesi için de oda/borsalara yalnızca 10 gün süre 

verilmektedir.Oda/borsalar,stratejik önem ihtiva eden herhangi bir bilgiyi herhangi bir kuruma 



 

 94 

vermeden önce o konuyla ilgili uzmanları tarafından ayrıntılı bir inceleme yapar,ardından da kendi 

yönetim kurullarında konuyu tartışıp karara bağlandıktan sonra göndeririler.Tüm bu aşamalara 

tamamlayıp dosyanın ilgili yere ulaştırılması için 10 gün yeterli değildir.Oda borsaları tanınan süre 

uzatılmamalıdır. 

14’ncü madde açıklanırken bir sonraki yılın fuarlarını gösteren ana listenin 15 aralıkta 

yayınlandığı ifade edilmiştir.Yıllık fuar takviminin,bir önceki yılın aralık ayında yayımlanması 

ciddi problemlere yol açmaktadırÖrneğin,2007 ocak ayında yapılması planlanan bir fuarın izni 

2006 aralı ayında çıkmaktadır.İzni çıkmamış olan bir fuarın tanıtım materyallerinde ‘’fuar’’ 

sözcüğü kullanılması yasaktır.Yani, 2007 Ocak ayında yapılacak fuarın tanıtım çalışmaları yasal 

olarak ancak 15 Aralık 2006 ‘ dan sonra yapılabilmektedir.Bu yasak,hiç kuşku yok ki pratikte 

uygulama imkanı olmayan bir kısıtlamadır.Çünkü bir fuarın tanıtımına yönelik yazılı ve görsel 

materyaller fuardan aydan önce potansiyel katılımcı ve ziyaretçiler ulaştırılmak zorundadır.Bu 

sebeple yıllık fuar takviminin,bir önceki yılın Haziran ayında yayımlanacak şekildi mevzuatta 

yeniden düzenleme yapılması zorunludur. 

Sigorta ve Birliğin sorumlu tutulamayacağı 

Madde 16- Düzenlenen fuarlarla ilgili olarak; 

Düzenleyicinin, 

a)Fuar alanının fiziki risklerini teminat altına almak üzere, “yangın ve ek teminatlar” 

sigortası, 

b)Fuarın sorumluluğunu teminat altına almak üzere “üçüncü şahıs mali mesuliyet” 

sigortasını teminatları en az “Zorunlu Trafik Sigortası”nda belirtilen miktar olarak belirlenmiş 

biçimde, (Değişik: 21.08.2006 tarihli ve 55 sayılı Birlik Yönetim Kurulu Kararı) yaptırması 

zorunludur. 

Katılımcının ise, Mallarının uğrayacağı fiziki hasarları teminat altına alan “yangın ve ek 

teminatlar” sigortası yaptırması isteğe bağlıdırSöz konusu sigortaları yaptırmadığı tespit edilen 

düzenleyici, Birlik tarafından ihtar edilir. Fuar alanındaki fiziki riskler, yangın ve diğer doğal 

afetler ile sabotaj ve kazalardan dolayı uğranılacak zararlara ilişkin olarak Birliğin hiçbir 

sorumluluğu ve tazminat yükümlülüğü yoktur. 

Usul ve Esasların 16 ncı maddesi fuarlarda organizatör tarafından yaptırılacak 

zorunlu sigortalara ilişkindir.Bu maddeye göre organizatörün ‘’yangın ve ek teminatlar 

sigortası’’,’’grup ferdi kaza sigortası’’ ve ‘’üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası’’ olmak üzere 3 

çeşit sigorta yaptırması gerekmektedir.Bu madde TOBB tarafından katılımcılar ve ziyaretçilerin 

can ve mal güvenliğini temin etmek için konmuştur 

İsim kullanma yasağı 

Madde 17- Fuar takviminde ve fuar takvimi ek listesinde yayınlanmadan yapılan 

etkinliklerde ve bu etkinliklere ilişkin yurt içi ve dışına yönelik olarak hazırlanan mektup, broşür, 

reklam ve diğer basılı evrak üzerinde “fuar” ibaresi ve yabancı dillerde de “fuar” anlamına gelen 

ibareler kullanılamaz. 

Rapor 

Madde 18- Düzenleyici, yerli ve yabancı olarak ayırmak suretiyle katılımcıların isim ve 

iletişim bilgilerini ihtiva eden listeyi, ziyaretçi sayısı ve kullanılan net stant alanına ilişkin bilgiyi, 

katılımcılarla yapılan sözleşmenin bir örneğini, düzenlemenin kaçıncı kez yapıldığı ve yurt içindeki 

temsilcilikleri vasıtasıyla fuarda yer alan katılımcılara ilişkin bilgileri, katılımcılara ve ziyaretçilere 

ait ülke dağılımı ile fuar hakkındaki değerlendirme, görüş ve önerileri içeren ve Birliğin internet 

sayfasında duyurulan stantartta hazırlanmış bir raporu, ihtisas fuarlarına ilişkin hazırlanmış  fuar 

kataloğunun bir örneğini ve 16 ıncı maddede belirtilen poliçelerin birer örneğini  fuar kapanış 

tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde fuar düzenleme başvurusunda bulunduğu oda veya 

borsaya gönderir. Söz konusu rapor, oda ve borsa tarafından on gün içerisinde Birliğe intikal 

ettirilir. 

Raporun belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi ya da gönderilen raporun içerdiği 

bilgilerin ve/veya eklerin eksik olması durumunda düzenleyici, Birlik tarafından ihtar edilir. 
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Düzenleyicinin, katılımcı ve ziyaretçilerin şikayetlerini rahatlıkla yapabilmeleri amacıyla 

kolayca görebilecekleri bir yere, Birliğin posta adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaralarını 

açıkça belirten bir tabela asması zorunludur. Söz konusu tabelanın fuar alanında belirtilen nitelikte 

yer almadığının tespiti halinde düzenleyici, Birlik tarafından ihtar edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yetki, Denetim ve Gözetim, Denetim Raporları, Kapatılma,İthalat Rejimine Aykırı 

Davranış, Teminatın Kullanımı ve İadesi, Devir Yasağı Yetki 
Madde 19- Bu Usul ve Esaslar’da yer alan hususlara ilişkin talimatlar vermeye, uygulamaya 

yönelik tedbirler almaya, inceleme ve denetleme kriterlerini belirlemeye ve gerekli düzenlemeleri 

yapmaya Birlik yetkilidir. 

Denetim ve gözetim 

18 nci , 19 ncu , 20 nci ve 21 nci maddeler,düzenlenen fuarlara ilişkin raporların 

hazırlanması,fuarların denetlenmesi ve gözetimine ilişkin kriterleri ihtiva etmektedir. 

Madde 20- Fuarlar, Birliğin doğrudan ya da  yetkilendireceği oda veya borsa denetimine ve 

gözetimine tabidir. 

Düzenleyici, denetimle ilgili Birlik veya yetkilendirilen oda veya borsa tarafından 

görevlendirilen denetmene, bu Usul ve Esaslar’da belirtilen hususlarla ilgili bütün bilgi ve belgeleri 

göstermek ve bu görevliye yardımcı olmakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüğü yerine 

getirmeyen düzenleyicinin teminatının tamamı Birliğe irat kaydedilir ve hakkında yasal işlemler 

başlatılır. 

Denetim raporları 

Madde 21- Denetmen tarafından fuar denetimi sonunda hazırlanan raporlar, Birliğe sunulur. 

Kapatılma 

Madde 22- Fuar takvimi ile fuar takvimi ek listesinde belirtilen fuarlar dışında düzenlenen 

fuarlar ve tanıtım isminde sergi veya başka bir sözcük kullanılmakla birlikte fuar tanımında 

belirtilen niteliklere uygun olarak  yapılan veya yapılacak etkinlikler, yetki belgesi bulunmayan 

şahıs ya da firmalar tarafından düzenlenen fuarlar ve fuar takvimi ile fuar takvimi ek listesinde 

belirtilen süreyi aşan etkinliğin kapatılması talebi, Birlik tarafından etkinlik alanının bulunduğu 

yerdeki odaya, o yerin en üst mülki amirliği nezdinde gerekli girişimde bulunulması için bildirilir. 

Söz konusu etkinliğin düzenleyicisinin yıl içinde yayımlanacak fuar takvimi ek listeleri ile bir 

sonraki yılın fuar takvimi ve ek listelerinde yer almak üzere aynı veya benzer isim ya da konuda 

fuar düzenleme başvurusu Birlik tarafından kabul edilmez ve düzenleyicinin teminatının tamamı 

Birliğe irat kaydedilir. Yetki belgesi bulunmayan şahıs ya da firmalar hakkında suç duyurusunda 

bulunulur. Kapatılma işleminin uygulanması nedeniyle katılımcı, fuar alanı sahibi ya da işletmecisi 

ve üçüncü şahıslar yönünden doğabilecek zararlardan, düzenleyici sorumludur. 

Kapatılan fuarlara ilişkin, düzenleyici tarafından Birlik hesabına yatırılmış olan başvuru 

ücretleri düzenleyiciye iade edilmez. 

İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın 22 nci , 23 ncü , 24 ncü ve 25 nci 

maddelerinde izinsiz açılan fuarların kapatılması,ithalat rejimine aykırı davranış sergilenmesinin 

önlenmesi organizatör tarafından fuarlara ilişkin verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi 

durumunda TOBB hesabında tutulan 10.000 YTL’nin bir kısmının veya tamamının TOBB 

tarafından irat kaydedilmesi,yetki belgelerinin ve fuar izinlerinin başka bir firmaya 

devredilemeyeceğine ilişkin hükümler bulunmaktadır 

İthalat rejimine aykırı davranış 

Madde 23- Fuarlarda İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile Gümrük Mevzuatına 

aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde düzenleyici, satış yapılan stantları kapatmakla 

yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilen düzenleyicisinin yıl içinde 

yayımlanacak fuar takvimi ek listeleri ile bir sonraki yılın fuar takvimi ve ek listelerinde yer almak 

üzere aynı veya benzer isim ya da konuda fuar düzenleme başvurusu Birlik tarafından kabul 

edilmez. 

Teminatın kullanımı ve iadesi 
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Madde 24-  Fuar düzenleme yetki belgesi talep eden firmalardan on bin YTL nakit teminat 

alınır. Bu, fuar listelerinde yer alan fuarlara ilişkin vermiş oldukları taahhütleri yerine getirmelerini 

sağlamak amacıyla belirlenmiş bir meblağdır. Düzenleyicilerin, her bir fuar için vermiş oldukları 

taahhütnameye uymadıklarının tespiti halinde, alınan bu teminatın bir kısmı veya tamamı Birlik 

tarafından irat kaydedilir. İrat kaydedilen meblağ, düzenleyici tarafından, bir ay içerisinde 

tamamlanır. Teminatın eksik olan kısmına, geciktirilen her ay için yasal faiz miktarı kadar ilave 

yapılmak suretiyle teminat tamamlatılır. Teminatın üç ay içerisinde tamamlanmaması halinde söz 

konusu düzenleyiciye ait yetki belgesi iptal edilir. 

Birliğe başvurarak yetki belgesini iptal ettiren firmaya ait nakit teminat, Birlik tarafından söz 

konusu firmaya iade edilir. 

Devir yasağı 

Madde 25- Yetki belgeleri ve fuar açılma izinleri hiçbir şekil ve şartla bir başkasına 

devredilemez ve kullandırılamaz. Aksi tespit edildiğinde söz konusu yetki belgesi Birlik tarafından 

iptal edilir. 

26 ncı madde,geçici 1 nci ve 2 nci maddeler ile 27 nci ve 28 nci madde ise yürürlükten 

kaldırılan mevzuatı ve yeni mevzuata geçiş sürecinde gereken bağlayıcı hükümleri içermektedir. 

Yurt İçinde Fuar Düzenlemesine Dair Usul ve Esaslar,Türkiye’de yapılan fuarların uymakla 

zorunlu olduğu kurallar bütünüdür.Bu anlamda,ülkemiz fuarcılığın temel direği bu mevzuattır.İşte 

bu sebepten dolayı,söz konusu mevzuatın üzerinde hassasiyetle durulmalı ve ülkemiz fuarcılığını 

Avrupa fuarları stantartlarına ulaştırabilmek için mevzuata gerekli değişiklik ve ilavelerin süratle 

yapılması gerekmektedir   Usul ve esaslar genel olarak değerlendirilecek olursa,fuarcılıkta kalite 

çitasını yükseltmek amacıyla pek çok ayrıntının düşünülerek hazırlandığı,bununla birlikte,bazı 

eksik ve stratejik yanlışların yanında teknik olarak gerçekleştirilmesine imkan bulunmayan 

maddeleri de ihtiva ettiği söylenebilir.Bunların neler olduğu yukarıda yapılan ayrıntılı mevzuat 

yorumunda açıkça yazılmış çözüm önerileri de sunulmuştur 

Kaldırılan mevzuat 

Madde 26- Birlik Yönetim Kurulunun 04.01.2005 tarih ve 1088 sayılı Kararına istinaden 

25.02.2005 tarihinde yürürlüğe giren Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1- Bu Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe girdiği tarihten önce, 2006 Yılı Fuar 

Takvimi’nde yer almak üzere, fuar için münhasıran oluşturulacak veya düzenleme yapılacak 

alanlarda fuar düzenleme başvurusunda bulunmuş olan düzenleyiciler, bu Usul ve Esalar’ın 7 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “fuar alanında aranacak özelliklere ilişkin bilgileri de 

kapsayacak biçimde hazırlanmış proje”yi 15 Kasım 2005 tarihine kadar ilgili oda veya borsaya 

ibraz etmek zorundadırlar. Bu projeler, oda ve borsa tarafından oda/borsa görüşü ile birlikte on gün 

içerisinde Birliğe intikal ettirilir. Söz konusu başvurular, fuarın niteliği dikkate alınarak Birlik 

tarafından değerlendirmeye alınır; uygun bulunanlara izin verilir. 

Geçici Madde 2- 2005 Yılı Fuar Takviminde, bu Usul ve Esaslar’ın yürürlük tarihinden 

önce düzenlenmek üzere yer almış fuarlar hakkındaki işlemlerde 25.02.2005 tarihli Usul ve 

Esalar’daki hükümler, yürürlük tarihinden sonra düzenlenecek fuarlarda ise bu Usul ve 

Esaslar’daki hükümler uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 27- Bu Usul ve Esaslar 11/10/2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 28-  Bu Usul ve Esaslar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarafından 

yürütülür. 
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EK-2 örnek 

 

FUAR TAKVİMİ BAŞVURU FORMU 

 

Düzenleyici Şirketin  

Unvanı :  

Adresi :  

Telefon :  

Yetki Belgesi Tarih-No'su :  

Varsa İşbirliği Kuruluşunun Unvanı:  

 

Düzenlenen Fuarın;  

a) Adı :  

b) Konusu :  

c) Açılış ve Kapanış Tarihi :  

1- Birinci Tercih :  

2- İkinci Tercih :  

d) Düzenleneceği Yer Adresi :  

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz.  

Düzenleyicinin Unvanı  

Yetkili İmzalar  

 

Tarih 
 

 

EK-2 
2-95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS  

FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

 AMAÇ 

1. MADDE 1. Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet 

Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, uluslararası nitelikteki yurt 

içi ihtisas fuarlarının dıştanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması 

amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (DTM) gerekli desteğin sağlanmasıdır. 

KAPSAM 

MADDE 2. Bu destek; Türkiye’de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve DTM’nca 

belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri 

tanıtım ve promasyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının “Destekleme ve Fiyat İstikrar 

Fonu”ndan karşılanmasını kapsamaktadır. 

DESTEKLENECEK FAALİYETLER 

MADDE 3. 

A. Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler 

a. Ticaret Müşavirliğince uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları 

yurtdışı tanıtım (bakın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri, 

b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri’nce uygun görülerek fuara davet 

edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri, 

c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, konferans, panel ve ödüllü 

yarışmalara ilişkin masraflar, 

b.Diğer Destekler 

a. Fuarın Ticaret Müşavirlikleri’nce tanıtımı, 

b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM’nca desteklendiğinin tevsiki, 

DESTEKLENECEK FUARLARIN TESPİTİ 

MADDE 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca izin verilmiş uluslararası nitelikteki iç ihtisas fuarlarından 

hangilerinin destekleneceği madde ve ülke bazındaki ihracat politikaları esas alınarak aşağıda belirtilen 

kriterler çerçevesinde belirlenir. 

a. Fuarın; 
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- Tekstil, konfeksiyon,halı, - Deri (Ayakkabı dahil)- Taşıt araçları ve yan sanayii, 

- Gıda ve gıda teknolojisi,- Elektrik-elektronik sanayii,- Madeni eşya sanayii, 

- Tüprak sanayii,- İnşaat Malzemeleri,- Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması, 

b. Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması, 

c. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25’i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış 

olması, gerekmektedir. 

d. Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmez. 

ÖDEME ESASLARI 

MADDE 5. Uluslararası nitelik taşıyan yurt içi ihtisas fuarlarının desteklennmesine yönelik ödemeler 

aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: 

a. Organizatör kuruluşların 3. maddede belirtilen faaliyetleri ile ilgili harcamaların desteklenebilmesi 

için harcamaların fatura ile begelendirilmiş olması şarttır. 

HARCAMA KALEMLERİ  DESTEKLEME ORANI (%)  
AZAMİ DESTEK TUTARI 

(Karşılığı TL.)  

Yurt dışı tanıtım faaliyetleri  50  25.000 $  

Önemli alıcıların ulaşım giderleri  50  15.000 $  

Fuarın konusu ile ilgili seminer, 

konferans, panel ve ödüllü yarışma 

giderleri  

50  5.000 $  

b. Desteklenen faaliyetlere ilişkin ödemelere esas teşkil eden oran ve azami destek tutarları. 

c. Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın 

başlangıcından en geç iki ay önce, desteklenen faaliyet türlerine ilişkin tahmini harcamaları da içeren 

bir proje ile birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne başvurmaları 

gerekmektedir. 

d. İhracatçı Birlikleri 4. maddede belirtilen kriterler ve bunlara ek olarak Müsteşarlıkça tespit edilecek 

diğer kriterler çerçevesinde, sözkonusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör 

firmalara bildirir. 

e. Fuar sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeler, fuarın bitiştarihini müteakip en 

geç 6 (altı) ay içerisinde organizatör firma tarafından İhracatçı Birlikleri’ne intikal ettirilir. İhracatçı 

Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını 

Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen 

T.Cumhuriyet Merkez Bankası’na intikal ettirir. 

f. Desteklemede ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları 

ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası Çapraz kurları ve döviz alışı kuru esas alınarak, 

ABD Doları karşılığı TL. olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar 

Fonu’na ödenir. 

MÜEYYİDE 

MADDE 6. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme 

yapıldığınıntespiti halinde “6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun” hükümleri 

uygulanır. 

YETKİ 

MADDE 7. Bu karar’ın uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak 

ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 8. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ 

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’İNUYGULAMA USUL VE ESASLARI 

AMAÇ VE KAPSAM 

MADDE 1. Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, istihsal edilen ve 01.06.1995 tarih ve 2230 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 95/7 sayılı Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı gereğince, uluslararası 

nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması 
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amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (DTM) gerekli destek sağlanacaktır. 

MADDE 2. Bu destek; Türkiye’de uluslararası nitekilke ihtisas fuarları öncesinde ve fuar süresince 

gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının söz konusu 95/7 

sayılı Kararda tespit edilen esaslar ve organlar çerçevesinde “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan 

karşılanmasını kapsamaktadır. 

SAĞLANAN DESTEK 

MADDE 3. 

A.Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler 

a. Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde konsolosluklarca uygun görülen yayınlarda, 

organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (basın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş,broşür, 

basın toplantısı) faaliyetleri, 

b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri’nce veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde 

Konsolokluklarca uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi 

geçemez) yol giderleri, 

c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara 

ilişkin masraflar, 

B.Diğer Destekler 

a. Fuara daha fazla yabancı firmanın katılımı ve yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması amacına yönelik 

olarak, Ticaret Müşavirlikleri’nce ilgili firmalar ve kuruluşlar nezdinde gerekli tanıtımın yapılması, 

b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM’nca desteklendiğinin tevsiki. 

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI 

MADDE 4. Yurt içinde düzenleyeceği uluslararası nitelikte ihtisas fuarına ilişkin olarak bu destektek 

yararlanmak isteyen organizatör firmaların aşağıdaki şartlara uymaları gereklidir. 

a. Sözkonusu fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmış olması, 

b. Fuarın, 

- Tekstil, konfeksiyon, halı, Deri (ayakkabı dahil), Taşıt araçları ve yan sanayii, 

- Gıda ve gıda teknolojisi, Elektrik-elektronik sanayii, Madeni eşya sanayii, 

- Toprak sanayii, İnşaat malzemeleri, Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması, 

c. Fuarın en az üc defadır yapılıyor olması, 

d. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25’i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması, 

MADDE 5. Bir organizatör firmaya aynı oknudaki fuar için iki defadan fazla destek verilmez. İhracatçı 

Birlikleri her sene sonunda o yıl destek verilen fuar ve firmalara ilişkin bilgileri diğer Birliklere iletmekle 

yükümlüdür. Bu şekilde bir firmaya ilişkin başvurunun incelenmesinde öncelikle firmanın aynı fuar içindaha 

önce destekten yararlanıp yararlanmadığı, yararlandıysa kaç defa yararlandığı tespit edilecektir. 

MADDE 6. Bahsekonu destek,desteklenen faaliyetlere ilişkin olarak organizatör firma tarafından 

gerçekleştirilen harcamaların %50’si oranındadır. desteklenen faaliyetlere ilişkin destekleme oranı ve 

azamidestek tutarları aşağıda gösterilmiştir. 

HARCAMA KALEMLERİ  DESTEKLEME ORANI (%)  
AZAMİ DESTEK TUTARI 

(Karşılığı TL.)  

Yurt dışı tanıtım faaliyetleri  50  25.000 $  

Önemli alıcıların ulaşım giderleri  50  15.000 $  

Fuarın konusu ile ilgili seminer, 

konferans, panel ve ödüllü yarışma 

giderleri  

50  5.000 $  

MÜRACAAT ŞEKLİ  

MADDE 7. Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın 

başlangıcından en geç iki ay önce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı 

Birliği’ne başvurmaları gerekmektedir. 

I) Başvuru formu (Ek-1) ile fuarın konusu, amacı, kapsamı, fuar alanının teknik özellikleri, fuar öncesi ve fuar 

süresince gerçekleştirilmesi planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri 

içeren proje, 

II) Şirketin son hukuki statüsünü ve ödenmiş sermayesini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin bir 

http://www.ihracatdunyasi.com/bilgi/resmi/resmi37_5.html#ek1#ek1
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örneği, 

III) Son yıla ait vergi dairesinden tasdikli bilanço ve kar/zarar tabloları,  

IV) Fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındığını ve fuarın uluslararası nitelikte bir ihtisas fuarı 

olduğunu gösteren belgeler, 

V) Fuarın daha önce en az üç defa düzenlendiği ve bir önceki dönemdeki fuara 25’i yabancı olmak üzere 100 

firmanınkatılmış olduğunu tevsik eden belgeler (Fuar kataloğu, broşür vb.), 

VI) Fuara ilişkin planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ait ilan, broşür, poster vb. dökümanların birer örneği, 

VII) Fuara davet edilecek olan ve fuarın konusu ile ilgili sektörde uluslararası alanda önemlil ithalatçı olduğu 

ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin bulunmadığı yerlerde Konsolosluklarca 

onaylanmış davetlilere dair liste,  

VIII) Fuar alanının tahsisi içinyapılan kira sözleşmesinin bir örneği, 

IX) tahmini maliyet tablosu (Ek-2) 

X) Firmanındaha önce gerçekleştirmiş olduğu önemli yurtiçi ve yurtdışı fuarlara ait dökümanlar. 

MADDE 8. İhracatçı Birlikleri sözkonusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör 

firmalara bildirir. Başvuruların yanlış ve yanıltıcı beyanı olan ve/veya müracaat belgeleri eksik olan firmaların 

talepleri değerlendirmeye alınmaz. 

DESTEK İLE İLGİLİ ÖDEMELER 

MADDE 9. Destekten yararlanmak için, fuar bitiş tarihini müteakip en geç altı ay içinde aşağıdaki belgelerin 

ilgili İhracatçı Birliği’ne ibraz edilmesi gerekmektedir. 

I)Gerçekleştirilen ve faturaları ibraz edilen yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve fuar esnasında düzenlenen seminer, 

konferans ve ödüllü yarışmalara ilişkin dökümanlar ile fuarı ziyaret eden önemli alıcıların listesi, 

II) Ödemeye esas olacak faturaların aslı ve yabancı ülkelerde gerçekleşen harcamalara ait faturaların noterden 

tasdikli tercümesi (faturalar organizatör firma adına alınacak, yurt dışında yapılan harcamalara ait faturalar 

konvertibl döviz cinsinden düzenlenecek ve ayrıca ilgili ükledeki Ticaret Müşavirliğimizce onaylanacaktır. 

III) Fuar hakkında organizatör firma tarafından hazırlanan, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı vb. istatistiki 

bilgiler ile ekinde fuar kataloğu, fotograf gibi malzemeleri de içeren ayrıntılı fuar raporu. 

MADDE 10. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile 

ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen 

T.Cumhuriyet Merkez Bankası’na intikal ettirir. 

MADDE 11. İhracatçı Birlikelri’ne ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz 

cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas 

alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar 

Fonu’ndan ödenir. 

MADDE 12. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının 

tespiti halinde “6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakıkndaki Kanun” hükümleri uygulanır. Ödeme 

esnasında firmalardan Ek-3’de örneği yer alan taahhütname alınır. 

MADDE 13. Bu karar’un uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak 

ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir. 

Örnek  Ek 1-a YURTİÇİ İHTİSAS FUARI TALEP FORMU 

EK : 3 TAAHHÜTNAME: 

 

 

 

 

 

http://www.ihracatdunyasi.com/bilgi/resmi/resmi37_5.html#ek2#ek2
http://www.ihracatdunyasi.com/bilgi/resmi/resmi37_5.html#ek3#ek3

