TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ
I. Fuar Desteği
İhracat yapan işletmelerin yurt dışında katılım sağladıkları fuarlar ile yurt içinde katılım sağladıkları sektörel
nitelikli fuarlar için bakanlıkça belirlenmiş oranlarda destek alınabilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle işletmeler,
katılmayı öngördükleri fuarın ilgili yılın desteklenen fuarlar takviminde bulunup bulunmadığını kontrol etmelidir.
Eğer bulunmuyorsa, en geç fuar başlangıç tarihinden 30 gün öncesine kadar Bakanlığa başvuru yapılarak fuar
listeye eklenir. Fuar katılımının gerçekleşmesi sonrasındaki 3 aylık süre içinde ise bağlı bulunan ihracatçılar
birliğine KEP adresi üzerinden mail yolu ile iletilir.
Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin
%50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez. 2019 yılı üst limitleri henüz açıklanmamakla
beraber program mevzuatındaki üst limit hesaplama formülü doğrultusunda genel nitelikli fuarlar için 71.000 TL,
sektörel nitelikli fuarlar için 108.000 TL ve prestijli fuarlar içinse 360.000 TL olması beklenmektedir. Katılımcı bir
takvim yılı içinde en fazla 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen
fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilir.
Milli katılımlarda organizatör şirket gerekli başvuru süreçlerini yürütmektedir.

II. Pazar Araştırması Desteği
İşletmelerin, pazar araştırması amaçlı yapacakları yurt dışı seyahatleri Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenir. Bu
kapsamda, yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi
başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki
şirket çalışanının veya ortağının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir. Buna göre;
a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti
ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.
b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri
Seyahat ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

- Yurt dışı seyahat en az iki gün en çok 10 gün olması gerekmektedir.
- 20 güne kadar olan seyahatlerin ilk 10 günlük süresi destek kapsamına alınır.
- Seyahat süresince her gün en az 1 farklı işletme ile görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için
destek verilmez.

-

Görüşme yapılmayan şehirlere geçişlerdeki ulaşım giderleri desteklenmez
Aynı bölgedeki üç ülke tek bir seyahat kapsamında değerlendirilebilir.
Görüşme yapılmayan ülkelerdeki diğer giderler desteklenmez.
Türkiye’den görüşme yapılmayan ülkeye gidişe ve/veya görüşme yapılmayan ülkeden Türkiye’ye dönüşe ilişkin
ulaşım giderleri desteklenmez.

- Görüşme yapılmayan ülkeden/şehirden görüşme yapılacak ülke/şehire gidilmesi durumunda ilgili ulaşım
giderleri desteklenir.

- Seyahat süresince, seyahat edilen ülkede sektörel bir fuar bulunduğu durumlarda destek ödemesi yapılmaz.

III. Pazara Giriş Belgeleri Desteği
İşletmelerin, yurt dışındaki pazarlara girebilmeleri için, işletme talebi veya mevzuatlar dahilinde alınması zorunlu
olan belgeler ve bu belgeleri almak için gerçekleştirilmesi gereken testler için gerçekleştirilecek giderler destek
kapsamına alınır. Bu kapsamda desteklenen gider kalemleri şunlardır:
•

Müracaat ve doküman inceleme giderleri

•

Belgelendirme tetkik giderleri

•

İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

•

Test/analiz raporu giderleri

•

Zorunlu Kayıt Ücretleri

Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlere ilişkin aldıkları Pazara Giriş Belgeleri desteklenir.
Test/Analiz raporlarına ilişkin giderler, belge/sertifikanın alınabilmesi için zorunlu olarak yaptırılması ve/veya pazara
girişte avantaj sağlaması halinde desteklenebilir.
Test/Analiz raporlarının desteklenebilmesi için, pazara girişte zorunlu olması halinde ilgili teknik mevzuatın (ilgili
standart, direktif vb. ve/veya ilgili ülkenin yönerge, yönetmelik, direktif, kanun vb.); pazara girişte avantaj sağlaması
halinde ise bu durumu gösteren belgelerin (ihale şartnamesi, müşteriden alınan yazı, sipariş formu, sözleşme vb.)
tevsik edilmesi gerekmektedir.
Belge/sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analizlerin, belge/ sertifikayı veren kuruluştan farklı bir kuruluş
tarafından yapılmış olması durumunda, test ve analizleri yapan kuruluş tarafından düzenlenen faturalar destek
kapsamında değerlendirilir.

IV. YURTDIŞI BİRİM DESTEĞİ
Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket
veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon
giderleri), her bir birim başına;
a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,
b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere
kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,
desteklenir.
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl yararlandırılır. Dört yıllık
süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.
İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme planında yer alan ödeme taksiti (anapara
ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilir. Bu çerçevede yapılacak yıllık destek ödemesi,
rayice göre hesaplanan yıllık kira destek ödeme tutarını geçemez.

V. TANITIM DESTEĞİ
İhracat yapan işletmelerin yurt dışında yapacakları tanıtım faaliyetleri destek kapsamındadır. Bu destek üç farklı
kapsamda değerlendirilmektedir;
- Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak
yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; %
60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
- Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen
ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil
belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla
150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
- Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka
tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt
dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 60
oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

