
Yurt içi fuar desteği 

MADDE 7 – (1) Bu desteğin amacı, işletmelerin satışlarını artırmasını sağlamaktır. 

(2) Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak 

fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) kirası ile standart stand 

konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar. 

(3) Destek üst limiti: 

a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 (iki yüz elli) TL, 

b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 (yüz elli) TL, 

c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 (bin) TL 

olarak uygulanır. 

(4) Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir. 

(5) İşletme fuarın tamamlanmasını müteakip KBS üzerinden ödeme talebinde bulunur. 

İşletmenin destekten yararlanabileceği alan, ilgili fuar için KOSGEB desteği kapsamına alınan 

toplam fuar alanından düşülür. Ödeme talebinde hata veya eksik olması durumunda ödeme talebi 

Uygulama Birimi tarafından reddedilir. Ödeme talebi reddedilen işletmenin destekten 

yararlanabileceği alan KBS tarafından iptal edilerek, KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam  

fuar alanına eklenir. Ödeme talebi reddedilen işletme, eksikliklerini gidermesi ve destek 

kapsamına alınan toplam fuar alanında yer olması durumunda tekrar ödeme talebinde 

bulunabilir. KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam fuar alanının dolması durumunda ödeme 

talep edilemez. KOSGEB desteği kapsamına alınan fuarlar için kalan alan (m2 

) bilgisi 

www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanır ve fuar alanında yer olması durumunda işletmeler 

ödeme talebinde bulunabilir. 

(6) Fuar organizatör kuruluşu/meslek kuruluşu tarafından düzenlenen faturada, işletme 

tarafından katılım sağlanan fuar adı, kullanılan stand alanı (m2 

) ve varsa diğer bilgilerin (standart 

stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu bilgileri, elektrik gideri vb.) yer alması gerekir. 

(7) KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan yurt içi fuarlarda; meslek kuruluşları 

tarafından üyelerini yararlandırmak amacıyla fuar organizatör kuruluşundan alan kiralanması 

durumunda da işletmeler bu destekten faydalanabilir. 

(8) İşletmeye program süresince en fazla 4 (dört) fuar katılımı için destek ödemesi yapılır. 



(9) Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir. 

(10) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan fuarlardan yurt içi 

ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarları, İzmir Enternasyonal Fuarı ve IDEF Uluslararası 

Savunma Sanayi Fuarı destek kapsamına alınabilir. Ayrıca TOBB tarafından yayımlanan Yıllık 

Yurt İçi Fuar Takviminde yıl içinde gerçekleşen ekleme ve değişiklikler de destek kapsamına dâhil 

edilebilir. 

(11) Fuar organizatör kuruluşu, destek kapsamına alınmasını talep ettiği fuar için Yurt İçi 

Fuar Organizatör Kuruluş Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile KBS üzerinden ilgili Başkanlık 

Birimine başvurur. 

(12) İlgili Başkanlık Birimi tarafından fuar organizatör kuruluşlarının, TOBB tarafından 

ilan edilen Fuar Takviminde yer alan fuarlar için takvimin yayımını müteakip en geç 15 (on beş) iş 

günü içerisinde yapacakları başvurular değerlendirmeye alınır. TOBB tarafından ilan edilen Fuar 

Takviminde veya Güncellemeler Listesinin “Ekleme Yapılan Fuarlar” kısmında yer alan fuarlar 

için fuar başlangıç tarihinden en geç 20 (yirmi) gün önce yapacakları başvurular ayrıca 

değerlendirilir. 

(13) İlgili Başkanlık Birimi tarafından yapılan başvurular Yurtiçi Fuar Organizatör Kuruluş 

Başvuru Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucu uygun görülen 

fuarlar Başkanlık Makamı Olurunu müteakip www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanır. 

(14) Değerlendirme sonucu eksiği bulunan veya uygun bulunmayan fuar başvuruları fuar 

organizatör kuruluşlarına KBS üzerinden bildirilir. 

(15) TOBB tarafından yıl içerisinde aylık olarak yayınlanan “Fuar Takviminde Yapılan 

Güncellemeler” listesinde “Değişiklik Yapılan Fuarlar” ile “İptal Edilen Fuarlar” a ilişkin bilgi 

güncellemeleri ilgili Başkanlık Birimince yapılır ve www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanır. 

(16) İlgili Başkanlık Birimi destek kapsamına alınacak fuarların listesini belirlerken, fuar 

organizatör kuruluşu başvurularını aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirir: 

a) Daha önce düzenlenmiş olan ancak adı veya organizatörü değişen fuarların desteklenip 

desteklenmeyeceğine dair gerekli inceleme yapılarak karar verilir. 

b) Taahhütname şartlarını yerine getirmeyen fuar organizatör kuruluşlarının düzenleyeceği 

bir sonraki aynı fuar destek kapsamına alınmaz. 

(17) Bir fuarda, fuar organizatör kuruluşu tarafından bir önceki aynı fuarda kullandırılan 



toplam net stand alanının azami % 50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. Destek kapsamına 

alınacak alan TOBB’dan alınacak bilgi ve fuar organizatör kuruluşunun beyanı dikkate alınarak 

belirlenir.  

 (18) İlk defa düzenlenecek fuarlarda, 2.500 (iki bin beş yüz) m²’yi geçmeyecek şekilde, 

fuar organizatör kuruluşu tarafından beyan edilen toplam net stand alanının azami % 50 (elli)’si 

destek kapsamına alınabilir. 
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