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1. GİRİŞ
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmaların
katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamalarını, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklemektedir. Bu çerçevede, Bakanlıkça
belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların bireysel katılımı; bunun yanı sıra
yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara
katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.
Organizatörler; ülkemizin dış ticaret hedef ve politikaları çerçevesinde gerçekleştirme talebinde
bulundukları yurt dışı fuar organizasyonu ile ilgili olarak, Tebliğde belirtilen süreler içinde, talebe esas teşkil
eden ön çalışma ile Bakanlığa eksiksiz müracaat etmek, Türk ihraç ürünlerini ve katılımcıları yurt dışında en
iyi şekilde tanıtmak ve katılımcıların fuarlardan azami faydayı elde etmeleri amacıyla fuar öncesinde ve fuar
sırasında fuarla ilgili gerekli tanıtım faaliyetleri dahil her türlü çalışmayı yapmak sorumluluğundadırlar.
Fuar destekleri incelenmeden önce, fuar organizatörlerinin hangi şekilde belirlendiği, yükümlülükleri ve
organizasyon düzenlenmesindeki aşamalar incelenmelidir. Bu çalışmada; ilgili süreç incelenmiş, tebliğ
kapsamında istenen gereklilikler ortaya konmuş, denetim mekanizmasından bahsedilmiş ve mevcuttaki
organizatörler hakkında bilgiler sunulmuştur.
2. YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI İÇİN YASAL MEVZUAT
Yurt dışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara katılım sağlamak yoluyla ihracatımızın arttırılması için
fuar organizasyonlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, belirlenecek organizatörlerin görev
ve sorumluluklarının tespit edilmesi ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı
tarafından (şimdiki adı Ticaret Bakanlığı) 7 Mayıs 2010 Cuma günü Resmi Gazete’de 27574 no’lu sayıda “Yurt
Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır. Bu tebliğde
bahsedilen ve yurt dışında ticari nitelikli düzenlenebilecek etkinlikler 4 şekilde olmaktadır.
a) Türk İhraç Ürünleri Fuarı,
b) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı,
c) Milli Katılım Organizasyonu,
d) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar
2.1. Konu ile İlgili Önemli Kavramlar
Belge: Bakanlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde öngörülen şartları yerine getiren
organizatörlere yurt dışında fuar düzenleme yetkisi tanıyan A ve B sınıfı belge.
Geçici Belge: Bakanlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
sonraki yılın başından itibaren 2 yıl süre ile geçerli olan belge.
Kuruluşlar: İhracatçı Birlikleri ve İstanbul Ticaret Odası.
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Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk
firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu
katılımlar.
Organizatör: Bakanlık tarafından adına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç
Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım
organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşlar.
Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında
düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel
Fuar ve Milli Katılım organizasyonu.
Fuar Puanı: Organizatörlerin düzenledikleri her bir yurt dışı fuar organizasyonu için katılımcı ve
gözlemcilerin değerlendirmeleri sonucunda 80 üzerinden aldıkları puan.
Organizatör Puanı: Katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalama fuar puanına Bakanlıkça 20
üzerinden verilen puanın ilavesi ile bir yıllık performansı 100 üzerinden gösteren puan.
2.2. Organizatör Olabilme Süreci
2.2.1. Geçici belge düzenlenmesi
Geçici belge talebinde bulunan anonim veya limited şirket statüsündeki firmalar Geçici Belge Başvuru
Formunun yanı sıra, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunurlar:
a) Ödenmiş sermayelerinin en az bir milyon TL olduğunu tevsik eden, en son hesap yılına ait bağlı
bulundukları vergi dairesince tasdikli bilanço veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş
belge,
b) 500 bin ABD Doları tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankası’ndaki “Muhtelif Borçlar-Bloke
Paralar” hesabına teminat olarak yatırdığının veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat
mektubunun Bakanlığa ibrazı,
c) İştigal konusu olarak yurt dışında fuar düzenleme ile ilgili ibarenin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin
yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya örneği,
d) Yurt içinde fuar düzenlenmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
verilmiş bulunan belgenin aslı veya sureti,
e) Ticaret veya Sanayi Odalarına üyeliğini tevsik eden faaliyet belgesinin aslı veya sureti,
f)

Şirkette istihdam edilen, şirket ortakları dışında en az beş personelin, dört yıllık yüksekokul mezunu
olduğuna dair belgenin aslı veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) onaylı sureti, söz konusu
personele ilişkin güncel SGK kayıt örneği,

g) Personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı
Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan en az C düzeyindeki belge veya buna denk kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil belgesinin aslı veya Bakanlıkça (İhracat Genel
Müdürlüğü) onaylı sureti,
h) Başvuru sahibi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi.
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Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun görülen müracaatlar sonuçlandırılarak
geçici belge düzenlenebilir.
Tebliğ’de tanımlanan kuruluşlara (İhracatçı Birlikleri ve İstanbul Ticaret Odası), bünyelerindeki fuarcılık
birimlerinde en az 4 yıllık yüksekokul mezunu 5 personelin istihdam edildiğini ve personelin en az üçünün
yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan
en az C düzeyindeki belge veya Bakanlık tarafından yeterli görülecek uluslararası nitelikteki bir diğer yabancı
dil belgesinin aslı veya suretini tevsik etmeleri durumunda, Bakanlığın yapacağı değerlendirme sonucunda
geçici belge düzenlenebilir.
2.2.2. Teminat
Organizatörlerden;
a) A sınıfı belge sahibi olanlar 150 bin ABD Doları,
b) B sınıfı belge sahibi olanlar 250 bin ABD Doları,
c) Geçici belge müracaatında bulunanlar 500 bin ABD Doları,
tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankasındaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat
olarak yatırmak veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmek
zorundadır.
İhracatçı Birlikler ve İstanbul Ticaret Odası için bu maddede belirtilen teminat hükümleri uygulanmaz.
2.2.3. Geçici Belge Sahiplerince Gerçekleştirilebilecek Faaliyetler
Geçici belge sahibi organizatörler tarafından sadece Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirilir. Adına
geçici belge düzenlenen organizatörler, geçici belge düzenleme tarihinden itibaren, geçici belgenin geçerlilik
süresi içerisinde düzenlenecek olması kaydıyla, Milli Katılım organizasyonu düzenleme talebinde
bulunabilir.



Belge sınıfı geçici belgeye düşürülen organizatörlerin belge geçerlilik süresi, içinde bulunulan yılın
başından itibaren başlar.



Organizatörler, geçici belgenin geçerlilik süresi içerisinde asgari katılımcı şartını sağlayan en az dört Milli
Katılım organizasyonu gerçekleştirmek zorundadır.



Milli Katılım organizasyonlarının 10 katılımcıdan daha az bir iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, bir
sonraki takvim yılında aynı fuarın Milli Katılım organizasyonu için aynı organizatöre izin verilmez.



Milli Katılım organizasyonu düzenlenen fuarda Türk katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının
%70’in üzerinde olması halinde aynı fuara bir sonraki takvim yılı için Milli Katılım organizasyonu
düzenlenmesi izni verilmez.



Türk katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %70’in üzerinde olması durumunda, söz
konusu organizatör, Bakanlıkça en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde Milli
Katılım organizasyonu düzenleme başvurusunda bulunamaz.
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Geçici belgeye sahip organizatörlerin gerçekleştirdiği fuarların fuar puanının katılımcı sayısına göre
ağırlıklandırılmış ortalamasına Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) 20 üzerinden verilecek puanın
ilavesi ile elde edilen organizatör puanı 70 ve üzeri olan organizatörlere B sınıfı belge düzenlenir.
2.2.4. Belge Sahibi Organizatörlerce Asgari Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Düzenlenmesi
Belge sahibi organizatörlerden
•

B sınıfı belgeye sahip olanlar bir takvim yılı içerisinde en az beş,

•

A sınıfı belgeye sahip olanlar en az on yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek zorundadır.

Belge sınıfı geçici belgeye dönüştürülen organizatörlerin daha önce uygun görülmüş fuarları 3 ay
süresince devam ettirilir, bu süre sonundan itibaren Milli Katılım organizasyonları dışındaki izinleri iptal
edilmiş sayılır.
Geçici belge veya belge iptali durumunda, organizatörlerin iptal tarihinden sonra düzenlemesi
öngörülen fuarlara ilişkin izinleri iptal edilmiş sayılır.
2.3. Denetim ve Değerlendirme (A, B Sınıfı Kriterleri)
Geçici belge ve belge sahibi organizatörler ile bunlar tarafından gerçekleştirilen tüm yurt dışı fuar
organizasyonları Bakanlığın denetimine tabidir.
Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan değerlendirmelerde; katılımcı firmalar
tarafından değerlendirme formunda 50 üzerinden verilen puanların aritmetik ortalaması ve 30 üzerinden
verilen gözlemci puanı toplanarak fuar puanı hesaplanır. Gözlemcinin görevini yerine getirememesi
durumunda, katılımcıların 50 üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması üzerinden orantılamak
suretiyle, 30 üzerinden gözlemci puanı belirlenir.
Organizatörün bir takvim yılı içinde gerçekleştirdiği tüm fuarlardan aldığı fuar puanlarının katılımcı
sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalamasına, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından 20 üzerinden
verilen yıllık değerlendirme puanının ilave edilmesi ile organizatör puanı belirlenir. Yıllık değerlendirme
puanı; organizatörün düzenlediği yurt dışı fuar organizasyonlarının sayısı, bunların hedef ülkelerde
düzenlenip düzenlenmediği, prestijli fuarlar olup olmadığı, m2 toplam alan bilgisi; anılan yurt dışı fuar
organizasyonlarına iştirak eden katılımcı sayısı gibi hususlar ve rekabetçilik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde
Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.
•

Yıl sonunda organizatör puanı 80 ve üzerinde olan organizatörlere A sınıfı belge düzenlenir.

•

Puanı 70-79 (bu puanlar dahil) aralığında olan organizatörlere B sınıfı belge düzenlenir.

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü

4

YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI
Kim Yapar, Nasıl Yapar?
2.4. Müeyyideler
Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), Tebliğ’de yer alan hususlara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarını
düzenlemeye, gerekli talimatları vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip
sonuçlandırmaya yetkilidir. Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı (şimdiki adı ile Ticaret Bakanı) yürütür.
Aşağıdaki durumlarda organizatörlerin geçici belgeleri iptal edilir:
a) Geçici belgenin geçerlilik süresi içinde asgari yurt dışı fuar organizasyonu şartını (en az dört Milli
Katılım organizasyonu) yerine getirmemesi,
b) Geçici belge süresi sonunda belge alamaması,
c) Bakanlıkça izin verilmemiş yurt dışı fuar organizasyonları için Bakanlık logosunu kullanması



Geçici belgeleri iptal edilen organizatörler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeni geçici belge
talebinde bulunamaz. Bir yılın sonunda, gerekli belgelerle Bakanlığa müracaat edilerek geçici belge
talebinde bulunulabilir.



Asgari yurt dışı fuar organizasyonu şartını veya asgari puan şartını yerine getirmeyen organizatörün
belgesi bir alt belge sınıfına dönüştürülür.



İki defa belgesi veya geçici belgesi iptal edilen organizatörün yeni geçici belge talebi
değerlendirmeye alınmaz.

3. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
3.1. Desteklenecek Harcamalar
Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç
ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında
gerçekleştirdikleri aşağıdaki harcamalar destek kapsamındadır.
a) Defile,
b) Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,
c) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,
d) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,
e) Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,
f)

Toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere, fuar konusu sektörlerin, katılımcıların veya Türk ihraç
ürünlerinin tanıtımı ve katılımcı firmalar tarafından ihtiyaç duyulan iletişim hizmetlerini vermeye
yönelik info stant,

g) “Türkiye Markası Standı” ve “Türkiye Markası Standı” projesinin bir unsuru ve devamı olarak fuar
yerleşkesi içerisinde oluşturulması planlanan gösteri/etkinlik/trend alanı,
h) “Türkiye Markası Standı” bulunmayan fuarlarda katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini
geçmemek üzere gösteri/etkinlik/trend alanı,
Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü
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3.2. Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç
ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında
gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerinde yapmış oldukları harcamalar %75 oranında desteklenir. Destek
tutarı yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 320.000 Türk Lirasını, sektörel nitelikli olması halinde ise
500.000 Türk Lirasını geçemez.
Sektörel nitelikli fuarlarda, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulacak tanıtım projesine verilecek
ön uygunluğa istinaden, yukarıda belirtilen 500.000 Türk Lirası destek tutarına ilaveten; proje kapsamında
yapılacak harcamalarının %75’i 320.000 Türk Lirasını geçmemek üzere desteklenir.
Bakanlıkça yayınlanan yurt dışı fuar organizasyonları listesinde bulunan fuarlar arasından Bakanlık
(İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen yurt dışı fuar organizasyonlarında organizatör tarafından
oluşturulan “Türkiye Markası” stantlarına ilişkin yer kirası, stant kurulumu, nakliye ve organizasyon
giderlerine ilişkin harcamalar desteklenir.
3.3. Destek Üst Limitleri
Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı;

−
−
−

Yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirasını;
Sektörel nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirasını;
Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 250.000
Türk Lirasını geçemez.

Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık
toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.
Katılımcı, bir takvim yılı içinde en fazla 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça (İhracat Genel
Müdürlüğü) belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilir.
Bu Karar kapsamında yer alan destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında
güncellenir.

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin
Yıllar Bazında Destek Üst Limitleri (Türk Lirası)

Fuar
Yılı

Organizatörlerin Tanıtım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi (%75 oranında)

Firmaların Yurt Dışı Fuar
Katılımlarının Desteklenmesi

2017

Genel
Nitelikli
Fuarlar
320.000

Sektörel
Nitelikli
Fuarlar
500.000

Sektörel Nitelikli
Fuarlarda İlave
Tanıtım Projesi
320.000

Genel
Nitelikli
Fuarlar
50.000

Sektörel
Nitelikli
Fuarlar
75.000

250.000

2018

363.000

568.000

363.000

56.000

85.000

284.000

2019

460.000

721.000

460.000

71.000

107.000

360.000
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3.4. Yetkili Yurt Dışı Fuar Organizatörleri
Ticaret Bakanlığı tarafından yurt fuar organizasyonlarını gerçekleştirmek için yetkili kılınmış 21
organizatör bulunmaktadır. Bu organizatörlerden 7’si ihracatçı birlik, 13’ü fuar işletmeciliği için kurulmuş
şirket ve diğeri de İstanbul Ticaret Odası’dır.

S.N.

Fuar Organizatörleri / İHRACATÇI BİRLİKLERİ

1

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

2

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

3

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

4

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

5

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği

6

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

7

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

S.N.
1

Fuar Organizatörleri / KURUM
İstanbul Ticaret Odası

S.N.

Fuar Organizatörleri / ŞİRKETLER

1

Expotim uluslararası fuar org. A.Ş.

2

Globrand Uluslararası Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş.

3

Ladin Fuar ve Kongre Organizasyon Hizmetleri A.Ş.

4

Meridyen Uluslararası Fuarcılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

5

Merkür Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti.

6

Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti

7

Senexpo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.

8

So Fuar Ltd. Şti.

9

TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.

10

Troy Fuar hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

11

Türkel Fuarcılık A.Ş.

12

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

13

UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş.
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4. SONUÇ
Ülkemizin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar arasında önemli bir yer tutan yurt dışı fuarlarının
organizasyonu, sadece Bakanlıkça yetkili kılınan organizatörler tarafından yapılabilmektedir. Hal böyle
olunca yetkili firmalar, fuarları düzenleyen kuruluşlar ile önceden irtibat kurmakta, geniş metrekare alanlar
kiralayabilmekte ve bu işlemleri de “fuar organizatör destekleri” kapsamında hareket ederek daha uygun
maliyete indirebilmektedirler.
İstanbul Ticaret Odası (İTO); uzun yıllar önce Bakanlık tarafından yetki belgesi almış, hatta konu ile ilgili
tebliğde “Kuruluşlar” başlığı altında, İhracatçı Birlikler ile birlikte ayrı bir statüde değerlendirilmiştir.
Bu ayrı statü sayesinde;



1 milyon TL’lik ödenmiş sermaye,



500 bin ABD Doları tutarındaki teminat mektubu,



Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi,



TOBB’dan alınan yurt içi fuar düzenleme belgesi,



ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
gibi şartlara haiz olmadan, sadece personel şartı ile belge alınabilme imkânı getirilmiştir.

Fuarcılık birimlerinde 4 yıllık yüksekokul mezunu 5 personelin istihdamı (en az üçü KPDS’den C veya
üzeri düzeyde yabancı dil belgeli), ihracatçı birlikler ve İTO için yeterli görülmüştür.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. gibi fuar organizasyonu düzenlemek üzere kurulan şirketlerde ise
yukarıda İTO ve ihracatçı birliklerde istisna olarak zikredilen şartlar istenmiş bulunmaktadır. Bu şirketler
“Milli Katılım” organizasyonu düzenleyebildiği gibi, kendileri de ayrıca fuarlar yapmaktadırlar.
5. KAYNAKLAR
•

https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/fuarlar-mevzuat%C4%B1

•

İstanbul Ticaret Odası Fuarlar Müdürlüğü

•

TÜYAP A.Ş. Yurt Dışı Fuarlar Birimi

•

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2010/5), Resmî Gazete:
07.05.2010 tarih, Sayı :27574

•

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar, Karar No: 2017/4, ParaKredi ve Koordinasyon Kurulu
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