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Destekleri
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Yüksek Katma Değere 
Yönelik Destekler

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERE İLİŞKİN DESTEKLER
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PAZAR ARAŞTIRMASI VE 
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
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PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve
Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

AMAÇ

MEVZUAT

Şirketlerimizin ve işbirliği
kuruluşlarımızın Pazar araştırması ve
pazara giriş faaliyetlerinin
desteklenmesi
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KAPSAM • Şirketler
• İşbirliği Kuruluşları
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YURT DIŞI 

PAZAR 

ARAŞTIRMASI 

DESTEĞİ

Hedef Grup

Sınai / Ticari şirketler

Desteklenen Faaliyetler

Bir şirketten 2 kişinin (şirket çalışanı-ortağı) ihracat 

amacıyla yapacağı yurt dışı iş görüşmesi ziyaretleri için 

ulaşım ve konaklama masrafları

Ön onaya gerek bulunmamaktadır.

Şirket çalışanının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 3 

ay içinde başvuru yapılmalıdır.

Destek Miktarı : 5000 ABD Doları (Yıllık 10 adet)

Destek Oranı : %70
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Ulaşım: 

Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi 

sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 

50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri. 

Konaklama: 

Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama 

(oda + kahvaltı) giderleri



- Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt

dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

- Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç

en fazla on günlük kısmı desteklenir.

- Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk

ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere,

her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir

kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır.

Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama

giderleri desteklenmez.



- Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla

iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

- Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede

yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir



Yurt dışı pazar araştırması kapsamında desteklenmeyen 

faaliyetler:

a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı

gezileri.

b) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum

ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak

gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb.

organizasyonlar.

c) Beş ve üzeri sayıda firmanın birlikte gerçekleştirdiği

grup seyahatleri.

Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği

ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile

iştirak ettiği tespit edilen şirketler Yurtdışı Pazar

Araştırması kapsamında desteklenmez.



GENEL ESASLAR

1 - Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki),

yolculuk (Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş) hariç

en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir. Burada bahsi

geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün

araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. 10 (on)

günlük süre, araştırma yapılan ülkeye varış tarihinden

sonraki günden itibaren başlar.

Yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında

Türkiye’den çıkılmalı ve Türkiye’ye dönüş yapılmalıdır.



2 - 10 (on) günü aşan bir yurt dışı pazar araştırması

gezisinde, seyahat süresinin 20 günü aşmaması

kaydıyla, ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on)

günlük kısmı ile Türkiye’den gidişe ve Türkiye’ye dönüşe

ilişkin ulaşım giderleri desteklenir. 20 günü aşan yurt

dışı pazar araştırması gezisi değerlendirilmeye alınmaz.

3 - Yurt dışı pazar araştırmasının her bir günü için

araştırma yapılan ülkede yerleşik birbirinden farklı en az

1 (bir) kurum/kuruluş veya şirket ile görüşme

yapılmalıdır.

Yolculuk (seyahat başlangıç ve bitiş günü ) ve resmi tatil

(hafta sonu tatil günü) günleri hariç olmak üzere,

görüşme yapılmayan günler için konaklama ve araç

kiralama giderleri desteklenmez.



4 - Görüşme yapılmayan şehirlere geçişte kullanılan

ulaşım araçlarına ilişkin giderler desteklenmez.

5 - Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede

yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir. Üçten

fazla ülkeye gidilmesi durumunda ilk üç ülkeye ilişkin

ulaşım ve konaklama giderleri ile Türkiye’den gidişe ve

Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri desteklenir.



ÖDEMEYE İLİŞKİN ESASLAR

1- Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi

için tüm ödemelerin şirket/işbirliği kuruluşu tarafından

bankacılık kanalıyla yapılması gerekir.

2 - Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği kapsamında

yapılan ödemeler için şirket çalışanının (ortak veya

personel) kişisel kredi/hesap kartı kullanılabilir.

Ödemenin şirket çalışanı (ortak veya personel)

tarafından yapıldığı durumlarda şirketin bu kişilere ilgili

miktarı bankacılık kanalıyla ödediğinin belgelenmesi

gerekmektedir.



Başvuru Belgeleri:
KEP, E-imza

1- Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Ödeme Talep 

Formu (EK A-1) 

2- İmza Sirküleri 

3- Taahhütname (EK A-2) 

4- Beyanname (EK A-3)

5- Pazar Araştırması Değerlendirme Raporu (EK A-4)

6- Görüşme Yapılan Kurum/Kuruluş/Şirket Bilgi Formu 

(EK A-5)

7- Şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren ticaret 

sicili gazetesi veya pay cetveli



8- Pazar araştırmasını gerçekleştirenlerin şirket

personeli olması halinde faaliyetin yapıldığı aya ait SGK

bildirgesi; şirket sahibi veya ortağı olması halinde,

şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren ticaret

sicil gazetesi veya pay cetveli

9- Ulaşıma ilişkin belgeler

10- Konaklamaya ilişkin belgeler



TEŞEKKÜRLER…

İrtibat Bilgileri:

Aliye AKDENİZ BURKAY
Şube Müdürü

İhracat Genel Müdürlüğü

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı

Tel:          0 312 204 88 61

E-posta:  akdeniza@ekonomi.gov.tr
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