EK-2 FUAR DESTEÐÝ ÝÇÝN ÝBRAZ EDÝLMESÝ GEREKEN BÝLGÝ VE BELGELER
1- Baþvuru dilekçesi,
2- Katýlýmcýnýn banka hesap bilgilerini de içerir katýlýmcýyý temsil ve ilzama yetkili
kiþiler tarafýndan imzalanmýþ taahhütname (EK-4),
3- Katýlýmcýnýn Kayýtlý Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir katýlýmcýyý temsil ve
ilzama yetkili kiþiler tarafýndan imzalanmýþ beyanname (EK-5),
4- Katýlýmcýya ait imza sirküleri aslý veya örneði,
5- Katýlýmcýnýn fuara katýldýðýný ve metrekare bilgisini tevsik edici belgenin aslý veya
örneði (Katýlýmcý adýna kesilmiþ ve metrekare bilgisini gösterir yer kirasý
faturasý)(Milli katýlým gerçekleþtirilen fuarlar için bu madde ile ilgili belge ibrazý
aranmamaktadýr.)
6- a) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarýnda faaliyette bulunulduðunu
tevsiken; baðlý bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasýndan alýnan, fuar tarihinde veya
destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce
kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduðunu gösteren belgenin aslý veya bir
örneði (üretici/imalatçý organizasyonlarýnda aranmaz)
b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayýlý
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005
tarihli ve 25934 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe giren Oda Muamelat
Yönetmeliðinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya
Ticaret Odasýndan alýnan ekspertiz raporunun aslý veya bir örneði veya baðlý
bulunulan meslek kuruluþlarýndan/Sanayi Odasý/Ticaret Odasý/Sanayi ve Ticaret
Odasýndan alýnan faaliyet belgelerinin aslý veya bir örneði
c) Katýlýmcýnýn pazarlamacý olmasý durumunda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde kurulmuþ üretici veya imalatçýþirketile fuar tarihinden önce yapmýþ
olduðu pazarlama sözleþmesi ile üreticinin veya imalatçýnýn, destek müracaat tarihi
itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin
aslýveya bir örneði, üretici veya imalatçýnýn imza sirküleri örneði,(þahýs firmalarýna
ait kapasite raporlarý geçesizdir. )
7- Dosya iþlem bedelinin (30TL) ödendiðini gösteren ödeme makbuzu, (ödeme,
Birliðimiz veznesine elden yapýlabileceði gibi, BAÐLI BULUNDUÐUNUZ
ÝHRACATÇI BÝRLÝKLERÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ (Fuar Teþvik) adýna banka
yoluyla da yapabilirsiniz.
8- Müracaat yýlýna iliþkin Ýhracatçý Birliði üyelik aidat makbuzu örneði veya Birliðimiz
internet sitesi.adresinde “Online Ýþlemler” bölümünden vergi numarasý ile yapýlan
sorgulama çýktýsý,
9- Varsa güncel tarihli Maliye Bakanlýðýna baðlý tahsil dairelerine (Vergi Dairesi) vadesi
geçmiþ borcun bulunmadýðýna iliþkin belge (6183 SK 22/a Md.) ile Sosyal Güvenlik
Kurumundan “Türkiye Geneli” borçlarý bulunmadýðýna iliþkin belge,
** Ýhracatçý Birliði Genel Sekreterliði baþvurunun deðerlendirilmesini teminen,
yukarýda belirtilen belgeler dýþýnda ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi
organizatörden/katýlýmcýdan talep edebilir.

