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 Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler 

 

 

Şirketler tarafından gerçekleştirilen pazar araştırma faaliyetine (yeni ihraç pazarları 

yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için yurt dışı pazarlar 

hakkında bilgi sağlamak ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmak amacıyla yurt 

dışında gerçekleştirilen araştırma seyahati) ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri, 5973 sayılı 

İhracat Destekleri Hakkında Karar’ın 6. maddesi kapsamında %50 oranında ve faaliyet 

başına en fazla 100.000 TL'ye kadar desteklenir. 

 

Desteklenen giderler 

Bir yurt dışı pazar araştırması faaliyeti kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda 

belirtilen giderleri desteklenir.  

 Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi 

ve otobüs bileti ücret giderleri, 

 Konaklama: Kişi başına günlük 2.500 TL’ye kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri 

 

Önemli bazı hususlar 

 Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 

defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler. 

 Yurt dışı pazar araştırması faaliyetinin en az 2, yolculuk (Türkiye’den gidiş ve 

Türkiye’ye dönüş) hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir. En az 2 gün araştırma 

yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 10 günlük süre, araştırma yapılan ülkeye varış 

tarihinden sonraki günden itibaren başlar. 

 Yurt dışı pazar araştırması faaliyeti kapsamında Türkiye’den çıkılmalı ve Türkiye’ye 

dönüş yapılmalıdır. 

 Yurt dışı pazar araştırmasının her bir günü için araştırma yapılan ülkede yerleşik 

birbirinden farklı en az 1 kurum/kuruluş veya şirket ile görüşme yapılmalıdır. 

 Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması 

faaliyeti desteklenir. 

 Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir. 
 
 

 
 

Sürekli aktif 

 

Destek ödeme başvuruları “Yurt dışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri” ile 

birlikte, şirket çalışanının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde DYS 

üzerinden incelemeci kuruluşa(İhracatçı Birliği) yapılır. 

 

Link:https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/5973-sayili-ihracat-destekleri-

hakkinda-karara-iliskin-genelgeler/yurt-disi-pazar-arastirmasi-destegi 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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