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Sayın üyemiz,  

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 29/12/2020 tarih 

60221193 sayılı yazıda;  

 

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle çok sayıda fuarın ertelendiği, 

bununla birlikte ticaret hayatının devam ettirilmesini teminen daha önce fiziki olarak 

düzenlenen ve firmalarımızın milli veya bireysel katılım sağladığı bazı fuarlar sanal ortamda 

gerçekleştirilmeye başlandığı, ancak gerek süre kısıtları gerekse yüksek maliyetler sebebiyle 

bu nitelikteki fuarların ana organizatörleri tarafından sunulan platformların büyük kısmının 

fiziksel fuarlardaki unsurları taşımadığı, mevcut salgının kontrol altına alınması amacıyla 

uluslararası düzeyde uygulamaya konan tedbirler sebebiyle ihracatçılarımızın fiziksel fuarlara 

katılım imkânının sınırlandığı ve bu kapsamda, daha önce fiziki olarak düzenlenen ancak 

salgın sebebiyle sanal ortama aktarılan fuarların öneminin arttığı belirtilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, 2010/5 Sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve 

Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca milli katılım 

organizasyonlarının en az 10 (on) katılımcı ile gerçekleştirilmesinin gerektiği, bu itibarla, 

sanal fuar katılımlarında da milli katılım organizasyonlarında mevcut olduğu şekilde asgari 

katılım şartı öngörülmesinin uygun görüldüğü, böylece sanal fuar katılımlarının veriminin 

artırılmasının ve bu nitelikteki faaliyetlerin daha geniş katılımla gerçekleştirilmesinin 

hedeflendiği, bu itibarla, 29.12.2020 tarihi itibariyle 2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital 

Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin 

Genelgenin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasının: 

 

“2017/4 sayılı ‘Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine 

İlişkin Karar’ uyarınca destek kapsamına alınan ancak sonraki dönemlerde sanal fuar 

biçiminde düzenlenen fuarlar hariç olmak üzere, sanal fuarların destek kapsamına 

alınabilmesi için fiziksel fuarlardaki unsurların dijital ortama yansıtılarak düzenlenmiş 

olması gerekir.”şeklinde değiştirildiği, 
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Söz konusu Genelgenin 11’inci maddesine ise; 

 

“(7) Sanal fuar katılımlarında en az 10 (on) şirketin yer aldığı başvurular 

değerlendirmeye alınır.” fıkrasının ilave edildiği belirtilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
 

 

 

EK: Değişikliklerin İşlendiği Genelge Metni (11 sayfa) 
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