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YURT DIŞI TURİZM FUARLARINA KATILIMIN VE TURİZM TANITMA VE 

PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN 

UYGULAMA USUL VE ESASLAR GENELGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

 

Amaç ve Kapsam 

 

MADDE 1- (1) Bu Genelge, 09/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı 2. Mükerrer Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/15 sayılı "Yurt Dışı Turizm Fuarlarına 

Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar" 

kapsamında sağlanan desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve 

sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

  

Dayanak 

 

MADDE 2- (1) Bu Genelge, 2018/15 sayılı "Yurt dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve 

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar"ın 12 nci 

maddesine istinaden hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 

 

MADDE 3- (1) Bu Genelgede geçen; 

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını, 

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, 

c) Başvuru sahibi: Bu karar kapsamında Bakanlığa destek başvurusunda bulunan 

belgeki turizm işletmeleri, ilgili sektör meslek birlikleri, dernekleri, vakıfları ve seyahat 

acentelerini,  

ç) Bireysel tanıtım: Katılımcıların yurt dışı turizm fuarlarına katılarak ve/veya tanıtım 

ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirerek yaptıkları tanıtımını,  

d) Bölge: Türkiye siyasi haritasında yer alan il, ilçe veya beldeyi,  

e) Genel Müdür: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürünü, 

f) Genel Müdürlük: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünü,  

g) Grup olarak tanıtım: İlgili sektör meslek birliğinin, derneğin ve vakfın en az üç üye 

olarak turizm fuarlarına katılarak ve/veya tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirerek 

yaptıkları bölge tanıtımını,  

h) İlgili sektör meslek birliği, derneği, vakfı, seyahat acenteleri: Turizm sektöründe 

faaliyet gösteren sektör meslek birliklerini, dernekleri, vakıfları ve Kültür ve Turizm 

Bakanlığından belgeli (A) grubu seyahat acentelerini,  

ı) Belgeli Turizm İşletmeleri: 21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 4 

üncü maddesinde yer alan Bakanlık belgeli turizm işletmelerini ve ayrıca turizm sektöründe 

faaliyet gösteren ve başvuru tarihinden bir önceki mali yıl içerisinde yurt dışından turizm geliri 

750.000 (yediyüzellibin) Amerikan Doları ve muadili döviz miktarını sağlayan asli fonksiyonu 

konaklama olan Bakanlık belgeli ticari işletmeleri ile aynı döviz miktarını sağlayan deniz 

turizmi tesisleri işletmelerini,  
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i) Karar: 09/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/15 sayılı "Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve 

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar"ı 

j) Katılımcı: Bu karar kapsamında yurt dışı turizm fuarları ile tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerine katılmak için destek talebinde bulunan ve destek alması uygun bulunan başvuru 

sahiplerini,  

k) Reklam Faaliyeti: Yurt dışında basın yayın araçları yoluyla toplumun ortak yer ve 

tesislerinden yararlanılarak yazılı, sözlü, görüntülü veya işaretlerle yapılan tanıtım faaliyetini,  

l) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, 

m) TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ni, 

n) Yurt Dışı Temsilciliği: Kültür ve Tanıtma Müşavirlik ve Ataşeliklerini, 

o) Yurt Dışı Turizm Fuarı: Yurt dışında ülkelerin ya da yörelerin turizm değerlerini 

sergilemek amacıyla düzenlenen büyük sergiyi, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

DESTEKLENECEK KURUM VE KURULUŞLAR İLE FAALİYETLER 

 

Desteklenecek Kurum ve Kuruluşlar 

 

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklerden; 

Bakanlık tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm fuarlarına katılım sağlayarak 

ve/veya yurt dışında tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirerek bireysel tanıtım veya 

grup olarak bölge tanıtımı yapacak turizm sektöründe faaliyet gösteren, 

a) Sektör meslek birlikleri,  

b) Dernekler, 

c) Vakıflar,  

ç)   Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli (A) grubu seyahat acenteleri,  

d) Belgeli turizm işletmeleri 

 da)  21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm 

Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde geçen Bakanlık belgeli turizm işletmeleri  

 db) Bakanlık belgeli, başvuru tarihinden bir önceki mali yıl içerisinde bireysel 

olarak 750.000 (yediyüzellibin) Amerikan Doları ve muadili dövizi yurt dışından 

turizm geliri sağlayan Türkiye’nin tanıtımını yapacak asli fonksiyonu konaklama 

olan işletmeler ile deniz turizmi tesisleri işletmeleri 

 

yararlanabilir. 

 

Yurt Dışı Turizm Fuarları 

 

MADDE 5- (1) Bakanlığın iştirak edeceği veya destekleyeceği turizm fuarları bir önceki 

yılın Eylül ayında Bakanlıkça belirlenerek duyurulur. Bakanlık iştirak edeceği veya 

destekleyeceği turizm fuarlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bakanlığın ilan 

etmiş olduğu turizm fuarları dışındaki turizm fuarlarına ilişkin destek başvuruları fuarın 

niteliği, ülke turizmine katkısı, ülkenin görünürlüğü açısından önemi ve diğer hususlar 

çerçevesinde Bakanlıkça değerlendirilir.  

 

(2) Katılımcıların, Bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurt dışı turizm 
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fuarlarına katılması hâlinde; 

a) Yer kirası 

b) Stant konstrüksiyonuna (stant inşası ve dekorasyonu için gerekli tüm giderler), 

ilişkin toplam giderlerin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50'si ödenir. Bu 

miktar her fuar için bireysel katılımlarda 10.000 (onbin) ABD Dolarını, grup olarak bölge 

tanıtımı yapacak sektör meslek birliği/dernek/vakıflarca gerçekleştirilecek katılımlarda 

50.000 (ellibin) ABD Dolarını geçemez. 

(3) Standın su, elektrik ve internet vb işletim masrafları ile fuar idarelerine ödenen kayıt 

ücretleri Karar kapsamında ödenebilecek giderler olarak kabul edilmez ve şayet bu 

giderler fatura edilmişse faturadan düşülerek hesaplama yapılır. 

 

Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri 

 

MADDE 6 - (1) Katılımcıların, bireysel tanıtım veya grup olarak tanıtım amacıyla yurt 

dışında bizzat gerçekleştirecekleri ve/veya katılacakları festival, kokteyl, çalıştay, sergi 

ve benzeri etkinliklere ilişkin; 

 

a) Yer kirası (kayıt ücretleri hariç), 

b) İkram, 

c) Organizasyon (Ses, ışık, görüntü sistemleri ve ihtiyaç duyulabilecek diğer 

teknik ekipman ve donanım)  

giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50'si ödenir. Ödenecek destek 

miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10.000 (onbin), grup faaliyetlerinde 

25.000 (yirmibeşbin) ABD Dolarını geçemez. 

 

(2) Bireysel tanıtım veya grup olarak tanıtım için gerçekleştirilen reklam faaliyetlerinde 

medya alım giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50'si ödenir. 

Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 

40.000 (kırkbin), grup faaliyetlerinde 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarını geçemez.  

 

(3) Mali yıl içinde reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılacak ödemeler toplamı, 

bireysel faaliyetler için 150.000 (yüzellibin), grup faaliyetlerinde 750.000 

(yediyüzellibin) ABD Dolarını geçemez.  

 

(4) Ajans komisyonu, üretim gideri ve vergiler gibi diğer reklam giderleri, ödenebilecek 

giderler olarak kabul edilmez ve şayet bu giderler fatura edilmişse faturadan düşülerek 

hesaplama yapılır.  

 

(5) Destek verilecek tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinde Türkiye dışında başka 

ülkelere yer verilemez. 

 

(6) Başvuru esnasında belirtilen reklam yayın tarihinde bir aydan (30 günden) kısa süreli 

meydana gelebilecek değişiklikler için Bakanlığa bildirimde bulunulmaz. Ancak reklam yayın 

tarihi veya reklam periyodunun başlangıç tarihinde bir aydan uzun süreli meydana gelebilecek 

değişikliklerin ilgili yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi ve Genel Müdürlük onayı alınarak 

tarih değişikliğinin uygun bulunması gerekir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler 

 

MADDE 7 - (1) Başvuru sahipleri, destek talep ettiği yurt dışı turizm fuarlarına katılım 

ya da turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin projelerini aşağıda belirtilen 

belgeleri içerecek şekilde faaliyetin başlama tarihinden en az 3 ay önce Genel Müdürlüğe 

kargo yoluyla veya elden ulaştırmak suretiyle sunacaktır. 

 
a) Belgeli turizm işletmeleri için Bakanlık Belgesinin noterden veya 

Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından aslı görülmek 

suretiyle onaylanmış sureti (onay tarihinin başvuru tarihinden en geç 15 gün 

öncesine ait olması),  

b) Asli fonksiyonu konaklama olan belgeli turizm işletmeleri ile deniz 

turizmi tesisleri işletmeleri için başvuru tarihinden bir önceki mali yıl 

içerisinde yurt dışından turizm geliri olarak 750.000 (yediyüzellibin) ABD 

Doları veya muadili döviz sağladığını belgeleyen imzalı ve kaşeli banka 

yazısı, 

c) Vakıflar için onaylı vakıf senedi ve Vakıflar Bölge Müdürlüklerince 

verilen faaliyet belgesi ile son 3(üç) yılın beyannamesi, 

ç) Acenteler için Bakanlıkça verilen (A) grubu seyahat acentesi belgesinin 

noterden veya Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 

aslı görülmek suretiyle onaylanmış sureti (onay tarihinin başvuru tarihinden 

en geç 15 gün öncesine ait olması),  

d) Dernekler için onaylı dernek tüzüğü ve İl Dernekler Müdürlüğünden 

alınan faaliyet belgesi ile son 3(üç) yılın beyannamesi, 

e) Grup olarak tanıtım için başvuru yapıldığında ek olarak, başvuru 

yapanların ilgili sektör meslek birliğine, derneğe veya vakfa üye olduğunu 

belirten bir yazı, 

f) EK:1’de yer alan imzalı ve kaşeli başvuru taahhütnamesi,  

                   g) İmzalı ve kaşeli tahmini maliyet dökümü, 

h) Faaliyet reklam ise imzalı ve kaşeli medya planı (medya planında daha 

sonra meydana gelecek değişikliklerin de faaliyet başlamadan evvel 

bildirilmesi gerekmektedir.), 

ı) EK:2’de yer alan reklam faaliyetleri taahhüt formu ile kullanılacak ve/veya 

yayınlanacak reklamla ilgili yazılı/görsel/işitsel malzemelerin dijital 

örnekleri. 

 

(2) 3 aylık sürenin hesabında, başvuru sahibi tarafından gönderilen evrakın Bakanlık 

kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 3 aylık süre 90 

gün olarak hesaplanacaktır. Tatil günleri sürelere dahildir.   

 

(3) Başvuruda bulunulan ve/veya birden fazla ülkede gerçekleştirilecek her bir faaliyet için ayrı 

ayrı başvurular kabul edilecek olup, her bir başvuru için istenen belgeler ayrı ayrı sunulmak 

zorundadır.  

 (4) Genelgenin 4. maddesinde sayılan başvuru sahipleri dışındaki kurum, kuruluş ve kişilerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 
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Değerlendirme 

 

MADDE 8- (1) Başvurularla ilgili inceleme ve kontroller, ilgili daire başkanlığı 

tarafından yapılacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi aşamasında gerekli olan bilgi ve 

belgelerin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, eksik belgelerin on iş günü içerisinde 

tamamlanması durumunda değerlendirmeye alınacağı aksi takdirde başvurunun 

reddedilmiş sayılacağı hususu resmi yazıyla başvuru sahibine bildirilecektir. Şifahi 

olarak belge tamamlatılması yoluna gidilmeyecektir. 

 

(2) Acente başvuruları Genel Müdürlük tarafından görüş alınmak üzere TÜRSAB’a 

gönderilecektir. TÜRSAB, başvuruya ilişkin değerlendirmelerini içeren görüşünü 10 (on) iş 

günü içerisinde Genel Müdürlüğe iletecektir. 

 

(3) Acentelerin grup olarak başvuruları TÜRSAB tarafından yapılacaktır. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

 

ÖDENEK VE ÖDEME İŞLEMLERİ 

  

Ödenek 

 

MADDE 9- (1) Bu genelge kapsamında sağlanacak destekler Genel Müdürlüğün yurt dışı 

tanıtma bütçesinin imkânları ölçüsünde yapılır.  

 

(2) Karar ve genelge kapsamında Katılımcılara verilecek destek bedelleri brüt olup; katma 

değer vergisi ve diğer yasal yükümlülükler dahildir. 

 

Ödeme Öncesinde İlgili Yurt Dışı Temsilciliklerine İbraz Edilecek Belgeler 

 

MADDE 10 - (1) Katılımcının, Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülen 

başvurularda yer alan faaliyetin gerçekleşmesinden sonra en geç iki ay içerisinde (İki 

aylık süre 60 gün olarak hesaplanacaktır. Tatil günleri sürelere dahildir.)  etkinliğe ilişkin 

aşağıda belirtilen belge ve dokümanları ilgili yurt dışı temsilciliğine teslim etmesi 

gerekmektedir: 

 

a) Harcamaya esas olan faaliyetin ayrıntılı bilgi ve belgelerini (kullanılan salon, 

malzeme, teçhizat, yayın adı, reklam adedi, sayfa adedi vb.) içeren faturalar ve 

alt faturalardan üçer kopya, 

 

b) Faaliyet ile ilgili ödemelerin yapıldığını gösterir banka ödeme belgelerinden 

(dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler) üçer 

kopya, 

 

c) Faaliyetin yapıldığını gösteren doküman, 

ca) Faaliyet reklam ise: 

Yazılı basın reklamlarında, reklamların yayımlandığı gazete ve dergilerin 

isim ve tarihlerinin belirtildiği ilk sayfa (üst kapak) ile basılı reklamların 
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çıktığı yayının orijinal nüshasından ya da orjinal nüshanın dijital örneğini 

içeren CD/DVD/USB ve renkli çıktısından üçer kopya) 

 

Dijital reklamlarda, reklamın yayımlandığı tam sayfa ekran görüntüsünün 

(tarih görünecek şekilde) dijital örneklerini içeren CD/DVD/USB ile 

reklamların yayımlandığı tarihleri, tıklanma sayıları, yüzdeleri vb.  bilgileri 

içeren ilgili yayın mecrasından alınan raporun üçer kopyası, 

 

Televizyon ve/veya radyo reklamlarında, CD/DVD/USB'ye kaydedilmiş 

üç nüsha reklam filmi ve reklamın yayımlandığı televizyon ve/veya radyo 

kanallarından alınan yayın tarihleri, saatleri ve sürelerini gösteren yayın 

raporun üçer kopyası, 

 

Açık hava reklamlarında, hizmeti sunan firma tarafından yayınlanan 

reklamların yer, tarih ve teknik özelliklerine ilişkin bilgileri gösteren rapor 

ve görsel örneklerinden üç kopya CD/DVD/USB veya renkli çıktı, 

 

cb) Faaliyet fuar ise: 

 

 Fuara iştirak edildiğini gösteren/belgeleyen en az 1 dk'lık videonun ve/veya 

en az beş adet farklı açılardan çekilmiş fotoğrafın kaydedildiği üç kopya 

CD/DVD/USB,  

 

cc) Faaliyet festival, kokteyl, sergi ve çalıştay ve benzeri etkinlik ise:  

 

Etkinliğin icra edildiğini gösteren/belgeleyen 1 dk'lık videonun ve/veya en az 

beş adet farklı açılardan çekilmiş fotoğrafın kaydedildiği üç nüsha 

CD/DVD/USB, 

 

(2) Yurt dışı temsilciğince yapılan inceleme sonucunda ibraz edilen belgelerde herhangi 

bir eksikliğin tespit edilmesi hâlinde, katılımcıdan eksikliğin 30 gün içerisinde 

tamamlanması gerektiği bildirilecektir. Bu süre içerisinde eksikleri tamamlamayan 

Katılımcılara ödeme yapılmayacaktır. 

 

(3) Yurt dışı temsilciliğin bulunmadığı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyete ilişkin belge 

teslimleri söz konusu ülkeden sorumlu yurt dışı temsilciliğine yapılır. 

 

   Onay alınması ve ödeme 

  

MADDE 11- (1) Ödeme öncesinde yurt dışı temsilcilikler tarafından Genel 

Müdürlükten onay alınır.  

 

(2) İbraz edilen belgelerdeki giderler fatura tarihindeki TCMB çapraz kurları ve efektif 

döviz alış kurları (yerel uygulamaların zorunlu kıldığı durumlarda ilgili Yurt dışı 

temsilciliğin resmi hesaplarının bulunduğu bankanın çapraz kurları ve efektif döviz alış 

kurları) esas alınarak Bakanlık yurt dışı temsilciliğinin bulunduğu ülke parası cinsinden 

ödenir. TCMB’nin ilgili yurt dışı temsilciliğin bulunduğu ülke parası için bir çapraz kur 

açıklamadığı durumlarda ödemeler ABD Doları   veya   Euro   olarak   Bakanlık   yurt 

dışı   temsilcilikleri   tarafından   Katılımcıya yapılır. Şayet birden fazla fatura varsa 

toplam fatura bedelinin %50si hesaplanıp kurun en düşük olduğu tarih esas alınarak 
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ödeme yapılacaktır.  

 

(3) Bakanlıkça Karar kapsamında yer alan oran ve sınırlar dahilinde ve bütçe imkanları 

doğrultusunda %50'si karşılanacak olan faaliyetlere ilişkin ödemeler faaliyet bitiminde 

gerekli kontrollerden sonra doğrudan katılımcının banka hesabına yapılacak olup, avans 

yada ön ödeme yapılmayacaktır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

 

DİĞER HUSUSLAR 

 

Müeyyide 

  

MADDE 12 - (1) Bu Genelge kapsamında katılımcılar tarafından yanıltıcı ve/veya 

gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının ve/veya 

katılımcının ülkemiz imajına zarar verdiğinin tespiti halinde destek için ödenen tutar 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil 

edilecektir. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli 

takibat yapılacaktır. 

 

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler 

 

MADDE 13- (1) 2010/9 sayılı Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma 

ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ dayanak tutularak daha önce 

hazırlanmış olan genelge ve iç genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Mücbir Sebep  

 

MADDE 14- (1) Mücbir sebepler genel grev, lokavt, ekonomik kriz, sıkıyönetim, seferberlik, 

savaş ile deprem, sel gibi doğal afetler ve bağlayıcı bir hükümet kısıtlaması olup, resmi 

makamların tasdikli yazısı ve/veya resmi ilanla belgelendirilmiş olmalıdır. Mücbir sebep 

hallerinde Bakanlık yükümlülüklerini yerine getirmeyebilir ya da desteğe esas tutarda 

değişiklik yapabilir. 

 

Yetki ve Yürütme 

 

MADDE 15- (1) Bu Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, Genelge ve eklerinde gerekli 

değişiklikleri yapmaya Genel Müdür yetkilidir. 

 

Yürürlük   

 

MADDE 16- (1) Bu Genelge 09/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan 

tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 

(2) Bu Genelge 09/07/2018 tarihinden itibaren yapılan başvurulara uygulanır.  

 

EKLER:  

 

1- Başvuru taahhütnamesi 

2- Reklam faaliyetleri taahhüt formu 


