
DESTEK BAŞLIĞI DESTEK KAPSAMI DESTEK KONULARI DESTEK TUTAR VE ORANLARI

PROJE DESTEĞİ

Yurt dışı projeler için işverenler tarafından açılan 

ihaleler neticesinde Ekonomi Bakanlığının ön 

onayının alındığı projeler sonrasında alınan 

desteklerdir.

Belirli bir proje bağlı olmaksızın kamu idarelerine verdikleri genel 

mahiyette danışmanlık hizmetleri proje desteği kapsamında 

değerlendirilir. 

Sonuçlanmadan (nihai ve mali teklif verilmeden) Bakanlığa 

başvurulması gerekmektedir.

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

oranında, en fazla 300.000 ABD Doları,

b)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,

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

kadar olan projeler için %10 oranında, en fazla 750.000$,

ç)Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için 

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

desteklenmektedir.

YURT DIŞI OFİS DESTEĞİ

En fazla 7 yurt dışı ofis için geçerlidir.

3(üç) yıl süreyle karşılanmaktadır.

Performans değerlendirmesine bakılarak ilave 

3(üç) yıl daha süre uzatılabilir.

Yalnızca Net kira bedeli

a) Kira Desteği: Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira 

bedelinin % 50’si

b) İstihdam Desteği; 

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

c) Danışmanlık Desteği: Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla 

harcamaların %50’si desteklenir.

REKLAM, TANITIM VE 

PAZARLAMA DESTEKLERİ

Yurt dışına yönelik yabancı dilde yapılan 

harcamalar 

• Görsel, yazılı tanıtım

• Katalog, broşür, tanıtım malz.

• Sponsorluk

• İnternet sitelerine verilen reklam 

• Tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu

• Yurtdışı birimlerin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklam 

panoları

3 yıl süresince 

%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 Dolar

PAZAR ARAŞTIRMA

Yurt dışı pazar araştırma/iş gezilerine ilişkin 

giderler

• Ulaşım

• Konaklama

• Araç Kiralama

Gezi Başına 5.000 $’a kadar %70 oranında

FUARLARA BİREYSEL 

KATILIM DESTEKLERİ
Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması 

• Stand kirası

• Tanıtım harcamaları

• 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Her bir fuar için 15.000 $'a kadar %50 oranında

SEMİNER VE KONFERANS 

KATILIM DESTEĞİ

Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli 

uluslararası seminer ve konferanslara katılım 

halinde

• 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

• Konaklama
Organizasyon başına, %50 oranında en fazla 5.000 ABD Dolar

YURTDIŞI EĞİTİM 

DESTEĞİ

Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik 

eğitim programlarına katılımı halinde

• 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

• Konaklama

• Katılım giderleri

Program başına, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 Dolar

YAZILIM DESTEĞİ

Yurtdışında yeni üstlendikleri projeler için 

geçerlidir. 

Yazılımın, kullanılacağı yurtdışı projenin sözleşme 

başlangıç tarihinden sonra satın alınması veya 

kiralanması gerekmektedir. 

Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan 

yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar
%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 Dolar

MESLEKİ SORUMLULUK 

SİGORTASI DESTEĞİ

Destek başvurusuna konu mesleki sorumluluk 

sigortası bir veya birden çok yurtdışı projeyi 

kapsayabilir. 

Yurtdışında üstlenilen projeler kapsamında mesleki sorumluluk 

sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri 
%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 Dolar

ULUSLARARASI MESLEKİ 

YARIŞMALARA KATILIM 

DESTEĞİ

Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar 

• Temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

• Konaklama

• Araç Kiralama

• Katılım giderleri

• Dosya satın alma

• Yer görme bedeli

Organizasyon başına, %50 oranında en fazla 10.000 ABD Dolar

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMET DESTEK KALEMLERİ - ÖZET TABLO


