T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri
a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar
araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet; aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar
araştırması projesi desteklenir. Coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3
(üç) ülkede de yapılabilir.

b) Pazara Giriş DesteğiYurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının
oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke,
yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket
alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin
giderler karşılanmaktadır. Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve
yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

c) Yurtdışı Tanıtım Desteği
Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler
desteklenir:
a) Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda
kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya
yönelik araç kiralama giderleri.
b) Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını
geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.
c) Aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri:
1. Tercümanlık giderleri.
2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri.
3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri.
4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri.
5. Fuar ve sergi katılımı giderleri.
6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri
Yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve
tanıtım giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar

desteklenir.
d) E- Ticaret sitelerine Üyelik Desteği
Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri
karşılanmaktadır. E-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en
fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret
sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir. Destekten
yararlanabilmek için üye olmak istenen e-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığı’ndan ön
onay almış olması gerekmektedir.
Detaylı bilgi ve başvuru dokümanları için http://www.ekonomi.gov.tr/upload/78D45D5F19DB-2C7D-3DEB92A25DCCD64F/PAZAR%20ARS.pdf

e) Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışında açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla
120.000 ABD Dolarına kadar,
Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık
en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50
oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom,
depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına
kadar, ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt
dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan
birimlerinin kira giderlerine destek sağlanmaktadır.
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http://www.ekonomi.gov.tr/upload/78D45D5F-19DB-2C7D3DEB92A25DCCD64F/YD%20BIRIM.pdf
f) “2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ” Kapsamında Sağladığı Bilişim Sektörüne Yönelik
Destekler

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, yukarıdaki desteklere ek olarak Bilişim sektörüne
özel, yurt dışı pazarlarındaki rekabet güçlerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin
artırılması amacıyla, yurt içinde yerleşik olarak faaliyet gösteren yararlanıcılara yeni
teşvik mekanizmaları sağlanmıştır.

•

Rapor Desteği

Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya
yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler;
bilişim şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları
tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD
Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında satın alınacak raporlar yayım tarihi
itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalıdır. Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan
kuruluşa ilişkin, Bakanlık’tan ön onay alınmalıdır.

•

Bilgisayar Oyunu Desteği

Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir
bilgisayar oyunu için 1 kez olmak üzere %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları
tutarında karşılanır.
Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen pazara giriş giderleri desteklenir:
a) Oyun geliştirmeye yönelik yazılım ve lisans satın alma giderleri,
b) DVD hazırlık giderleri,
c) Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklam giderleri,
ç) Bilgisayar oyunu için hazırlanan internet sitesinin giderleri.

•

Bilgisayar Uygulaması Desteği

Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda
kullanılmak üzere üretilen bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı
satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri; uygulama başına %50 oranında
ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

•

Organizasyon Desteği

Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya
konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla
15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

•

Arama Motoru Desteği

Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı
reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve bilişim
şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında
karşılanır.

•

Yurtdışı Birim Desteği

Bilişim şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet
gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 yıl
süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; bilişim şirketleri her bir birim başına %60
oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim
başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

•

Belgelendirme Desteği

Bilişim şirketlerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı
pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin
aşağıda belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50
oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

•

Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım
ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım
ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD
Doları tutarında karşılanır.

•

Danışmanlık Desteği

Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık
hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları
tutarında karşılanır.
Bilişim şirketleri pazarlama stratejisi, akreditasyon, yurt dışı pazar yapısı konularında
danışmanlık hizmeti alabilirler.
Destekler

ile

ilgili

daha

detaylı

bilgiye

ve

başvuru

dokümanlarına

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=33264B40-FF4525C5-1997F06EB3440978 adresinden ulaşılabilir.

