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 Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri ve İşbirliği Kuruluşları

Desteğin amacı; teknik müşavirlik şirketlerinin yurtdışındaki ofisleri, reklam, tanıtım ve 

pazarlama faaliyetleri, yurtdışı fuar, seminer ve konferanslara katılımları, pazar 

araştırması seyahatleri, mesleki sorumluluk sigortası ve yazılım harcamaları, yurtdışı 

teknik eğitim programlarına ve uluslararası mesleki yarışmalara katılımları, en az 4 

katılımcı firma ile düzenleyecekleri yurtdışı heyetler, yurtdışında girmiş oldukları ihaleler 

sonucunda aldıkları teknik müşavirlik işleri Fiyat İstikrar ve Destekleme Fonu’ndan 

sağlanan kaynak ile desteklenmektir. 

A)Şirketlere Sağlanan Destekler

 İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser

niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde TMŞ’ler;

 Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %20

oranında, en fazla 300.000 ABD Doları,

 Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’ndan 5.000.000 ABD Doları’na

kadar olan projeler için %15 oranında, en fazla 500.000 ABD Doları,

 Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları’ndan 10.000.000 ABD Doları’na

kadar olan projeler için %10 oranında, en fazla 750.000 ABD Doları,

 Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için

%7,5 oranında, en fazla 1.000.000 ABD Doları  desteklenmektedir.

 En fazla 7 (yedi) yurt dışı ofis için,

 Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50’si,

 T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60.000 ABD Dolarını aşmamak

kaydıyla brüt maaşın % 50’si,

 Büro Personeli için, yıllık 36.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt

maaşın % 50’si,

 Danışmanlık Desteği : Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla

harcamaların %50’si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

 Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım,

pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50’si en fazla 6 (altı) yıl süreyle

karşılanmaktadır.

 Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak

üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000

ABD Doları karşılanmaktadır.

 Sektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası

(ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile

konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla

15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
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 Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara

katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve

kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000

ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

 Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir

firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında

karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen

teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak

uygulanmaktadır.

 Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı

halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri

%50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

 Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin

lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

desteklenmektedir.

 Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki

sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri %50

oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

 Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı),

katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri %50 oranında,

organizasyon başına azami 10.000 ABD Doları desteklenmektedir.

B) Sektör Örgütlerine Destekler

 Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım,

pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50’si karşılanmaktadır.

 Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası

(ilave stand hizmetleri dahil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile

konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla

15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

 Yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara milli katılımlarda;

o Salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl

ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderler %90 oranında, her bir

organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,

o Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall,

reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı

ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklamlara ilişkin

harcamalar %90 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 70.000

ABD Doları ve

o Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet

edilen katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama

giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları

desteklenmektedir.

 Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara

katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve
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kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 

ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 

 Seminer veya konferans faaliyetleri kapsamında salon kirası, sergi ve teknik

altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına

ilişkin giderler %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90), her bir

organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları desteklenmektedir.

 Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam

panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle

iletişim araçlarında yayınlanan reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin

harcamalar %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90),  organizasyon

başına en fazla 70.000 ABD Doları desteklenmektedir.

 Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen

katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tamamı

organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları desteklenmektedir.

Sürekli aktif 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 

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