
DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ
YURT DIŞI  PAZAR ARAŞTIRMASI BAŞVURU KILAVUZU



DETAYLAR

•DYS’ye giriş kılavuzu için tıklayınız!

•Mal ticareti ile iştigal eden sınai ve/veya ticari şirketler desteklenir, hizmet sektörü firmaları bu destekten faydalanamaz.

•Bir şirket bir takvim yılında 5 araştırma faaliyeti için destek alabilir. Aynı ülkeye bir takvim yılında en fazla 2 araştırma faaliyeti
desteklenir.

•Şirketler bu destekten toplamda 20 başvuru için destek alabilir. (Örneğin; bir şirket her yıl 5 araştırma faaliyeti yaparsa 4 yıl
boyunca faydalanabilecektir.)

•Pazar araştırması en az 2 gün ve en fazla (yol hariç) 10 gün olabilir. 20 günü aşan araştırma faaliyeti desteklenmez. 20 güne
kadar olan faaliyetlerin ilk 10 günlük kısmı desteğe konu edilir.

•Bir araştırma faaliyeti üçten fazla ülkeyi kapsıyorsa ilk üç ülkedeki harcamalar mevzuat kapsamında incelenir. Devamında
gidilen ülkelerdeki harcamalar görüşme olsa dahi desteğe konu edilmez.

•Başvuru esnasında yurt dışı pazar araştırması faaliyetinde görüşme gerçekleştirilen tüm kurum/kuruluş/şirket bilgilerinin yer
alması gerekmektedir. Başvuru sırasında ibraz edilen bu bilgilere ilişkin olarak başvuru sahibi şirket değişiklik talep edemez.

•Yanıltıcı bilgi/belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyan/taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde, bahse konu yararlanıcının
ilgili başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve yararlanıcı 6 ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek
başvurusunda bulunamaz. (Örnek: Standlı fuar katılımı olan ülkede eş zamanlı olarak pazar araştırması başvurusu olması da bu
kapsamdadır)

https://immib.org.tr/files/Doc/Devletyrd/DYS/DYS_Giri%C5%9F K%C4%B1lavuzu.pdf


Destek başvurusunun, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 3 aylık süre
içerisinde yapılması gerekmektedir.
(Örnek: Dönüş tarihi 09.02.2023 ise son başvuru tarihi 09.05.2023’tür)

Başvuruya eksiklik bildirilmesi durumunda,
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay
içerisinde tamamlanıp gönderilmesi
gerekmektedir.



Sayfanın altında yer alan devam et butonuna tıklanır
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aşamada 
tamamlanmaktadır.

Künye Bilgileri ekranında öncelikle değişen bilgi olup olmadığı
kontrol edilir. Değişen kritik bir bilgi olması durumunda EK-B
formunun KEP üzerinden imza sirküleriyle birlikte gönderilerek
bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.

Ekle tuşuna basılarak şirketinize ait NACE kodu seçilir.



Pazar Araştırması Bilgileri ekranında 3 başlıkta ilgili alanlar doldurulacaktır. 
Türkiye Çıkış – Giriş Tarihleri araştırma faaliyetinin süresinin uzunluğunu belirler.

Şirketinize ait genel ürün bilgisi yazılır



Ekle butonu ile ihracata konu ürün/ürünlerinizin GTİP numarasını açılacak pencereden
kısa ifadeler ile listeleyip seçmeniz gerekmektedir. Birden fazla GTİP eklemek için her
seçim sonrası Ekle butonu aracılığı ile işlem tekrar edilir.



Açılan pencerede GTİP numarasının ilk birkaç hanesi XX.XX.XX. şeklinde yazılarak Listele butonuna
tıklanarak görüntülenebilir. Sonrasında uygun olan satır başındaki kutucuk işaretlenip, Seç butonu ile
başvuru ekranına kaydedilmesi sağlanır.



Pazar araştırmasını yapan kişi/kişilerin bilgileri bu alandan eklenecektir. Birden fazla kişi eklemek
için açılacak penceredeki kaydet işlemi sonrası Ekle butonu aracılığı ile işlem tekrar edilir.



Şirket çalışanı ve/veya ortağı olmak üzere en fazla 2 kişiye ilişkin harcamalar desteklenir. 
Eş veya 2. dereceye kadar kan hısımlarının (şirket ortağı veya çalışanı olsa dahi) eşlik ettiği seyahatler desteklenmez. 

O kişiler ile ilgili destek talebi olmayacak olsa da bu şekildeki seyahatler Pazar araştırması desteğine konu edilmemelidir. 

Şirket ortağına ait SGK numarası yok ise 13 basamaklı olacak 
şekilde tüm rakamları 9 olarak girilebilir.



Araştırma faaliyetinin yapıldığı ülkeler sırası
ile Ekle butonu ile kaydedilir. İlgili ülkede
farklı şehirlerde bulunma durumu varsa ilk
gidilen şehrin yazılması yeterlidir.



Görüşme Bilgileri alanında tüm alanlar eksiksiz ve doğru doldurulmalıdır. Web adresi yoksa açıklama bölümünde bu
beyan edilmelidir. Görüşme Hakkında Değerlendirme alanı ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır.
En az 2 gün ve en az 2 farklı yerleşik firma/kurum/kuruluş ile görüşme yapılmış olmalı ve başvuru esnasında tümünün
eklenmiş olması gereklidir.
Aynı firma/kurum/kuruluşun farklı bölümleri ile yapılan görüşmeler tek bir firma/kurum/kuruluş olarak değerlendirilir.

İhracata yönelik pazar araştırmasının amaçlanmadığı 
görüşmelerin olması durumunda bu seyahatler destek 

kapsamında değerlendirilmez.



• Değerlendirme Formu başlıklı bu bölümdeki her soru detaylı bir şekilde
yanıtlanmalıdır.

• Pazar Araştırması faaliyeti öncesinde ilgili ülkenin ithalat yaptığı ülkeler araştırılmış
olmalı ve üçüncü soru buna göre yanıtlanmalıdır.

• 5. soruda araştırma yapılan ülkeye yönelik hedeflenen satış miktarının toplam satış ve
toplam ihracatınızdaki paylarının her ikisinin de ayrı ayrı beyan edilmesi
gerekmektedir. Bir sonraki adımda yer alan ihracat projeksiyonu da bu çerçevede
doldurulmalıdır.

• Birden fazla ülkede gerçekleştirilen araştırma faaliyeti içeren başvurularda ilk soru
dışındaki sorular her ülke için ayrı ayrı mutlaka cevaplanmalıdır.



Başvuruya konu pazar araştırması yapılan ülke/ülkelere ilişkin ihracat projeksiyonu beyan
edilmelidir.



• Uluslararası ve şehirlerarası ulaşım (sadece ekonomi sınıfı uçak, tren, otobüs, gemi
bileti) ve Konaklama (Oda+Kahvaltı şeklinde) harcamalarına ilişkin fatura ve ödeme
belgeleri bu alandan eklenir. (Şehir içi ulaşım, araç kiralama, yakıt destek kapsamında
değildir.)

• Bir harcama türüne ilişkin tüm alanlar doldurulup kaydet yapıldıktan sonra Ekle
butonu ile diğer harcama için girişler yapılır.

• Hizmet sağlayıcı bilgileri eksiksiz ve harcama belgesine göre doğru olarak
doldurulmalıdır.



Harcama Belgesi Gider Kalemleri bölümünde
Belge Kalem Tutarı Harcama Belgesindeki KDV
hariç tutar olarak yazılır.
Ülke/şehir bilgisi faturayı/bileti düzenleyen
hizmet sağlayıcı bilgisidir.



«Harcama Belgesi Kapsamında Yapılan Ödemeler»
başlığında Ekle butonu ile açılan Ödeme Bilgileri
penceresinde dekontun tarihi, tutarı ve para birimi
seçildikten sonra boşluğa tıklandığında kur satırları
otomatik dolar. «Gözat» butonu ile ilgili banka onaylı
dekont/ekstre eklenerek ödemeler kaydedilir.

Ödemenin şirket çalışanının şahsi kredi/hesap kartı ile yapıldığı durumlarda şirketin bu kişilere ilgili miktarı bankacılık kanalıyla
ödediğini gösteren banka onaylı dekont da birlikte taranarak tek bir belge olarak eklenebilir.



• Başvuru Evrakları bölümünde Ek-A (Yurt dışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Bilgi ve
Belgeleri) çerçevesinde gerekli belgeler İlave Evrak Yükle butonu aracılığı ile eklenir.

• Koşullu olarak belirtilmiş evrakların tümünün eklenmesine gerek yoktur, birbirinin alternatifi
olan belgelerden birisinin eklenmesi yeterlidir.

• Örneğin; biniş kartları ibraz edilmiş ise pasaport, resmi makamlardan alınacak yazı vb. diğer
belgelere gerek yoktur. Bu nedenle biniş kartlarının saklanması önem arz etmektedir.

https://ticaret.gov.tr/data/63403f5e13b87692b0e3b9fe/Yurt D%C4%B1%C5%9F%C4%B1 Pazar Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1 Deste%C4%9Fine %C4%B0li%C5%9Fkin Genelge Ek-A.docx


• Başvuruyu Gönder butonuna tıklandığında yazışma
eklemeden başvuruyu gönder yapabilirsiniz.

• Başvurunuz iletilmiştir mesajını gördüğünüzde
başvuru yapılmış olup incelemeci birim ekranına
gitmiş demektir.



Satırın başında bulunan Detay Görüntüle butonuyla ya da başvurunun 
üzerinde çift tıklanarak başvurunun içine girilir.

Yazılan eksiklik yazısı «Yazışmalar» ya da «Son Yazı» kısmında görülebilir. 
Eksiklikler tamamlandıktan sonra başvurunun «Gönder» butonuyla Birlik 

ekranına gönderilmesi unutulmamalıdır!

Birlik tarafından incelenen başvuru, tespit edilen eksikliklerin 
tamamlanması için firmaya geri gönderilir. 

Bu nedenle DYS periyodik (Örneğin; pazar araştırması için 2 haftada bir) 
olarak kontrol edilmeli, eksiklik tamamlama süresi geçirilmeden 

eksiklikler tamamlanıp geri gönderilmelidir.

Geri gelen başvuru ana sayfada İş Akışlarım - «Güncelleme/Havale 
Bekleyen» bölümüne girilerek görüntülenmelidir.

Sol menüdeki «İhracat Destekleri-Başvuru Listem» bölümünden 
başvurunun içine girildiği takdirde «Gönder» butonu gözükmemektedir. 

Bu nedenle «İş Akışları» ndan başvurunun içine girilmelidir. «Başvuru 
Listem» yalnızca aşama takibi için kullanılmalıdır.



DESTEKLENMEYECEK HUSUSLAR

•Yolculuk (seyahat başlangıç ve bitiş günü) ve resmi tatil (hafta sonu tatil günü) günleri hariç olmak üzere görüşme yapılmayan
günler için konaklama giderleri desteklenmez. (Daire tipi kiralama ile konaklamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)

•Türkiye’den görüşme yapılmayan ülkeye gidişe ve/veya görüşme yapılmayan ülkeden Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri
desteklenmez.

•Yurt dışı pazar araştırması süresince görüşme yapılmayan ülkeye gidilmesi durumunda o ülkeye geçişte kullanılan ulaşıma
ilişkin giderler ve o ülkede gerçekleştirilen konaklamaya ilişkin giderler desteklenmez.

•Yurt dışı pazar araştırmasını gerçekleştiren şirketin pazar araştırması yapılan ülkede yurt dışı birimi/ofisi olması durumunda
ilgili ülkeye ilişkin giderler desteklenmez.

•Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı seyahatleri, grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca
yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar, beş ve üzeri sayıda şirketin birlikte
gerçekleştirdiği grup seyahatleri desteklenmez.

•Yurt dışı pazar araştırması faaliyetinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği tespit
edilen şirketlerin başvuruları desteklenmez.

•Yurt dışı pazar araştırması faaliyetine katılan şirket çalışanlarının eşleri ve ikinci dereceye kadar kan hısımlarının eşlik ettiği
seyahatler (şirket ortağı veya çalışanı olsa dahi) desteklenmez.



SIKÇA SORULAN SORULAR

- Başvuruyu Gönder butonu yok, neden başvuruyu gönderemiyorum?

 Başvuruyu gönderme işlemini yalnızca «Tam Yetkili Kullanıcılar» yapabilmektedir.

- Başvuruyu oluştururken sistem attı, kaldığım yerden devam edebilir miyim?

 Evet, oluşturulmaya başlanan başvuru taslaklarına İhracat Destekleri - «Başvuru Listem» 
bölümünden erişilebilir, «Kaydet ve İlerle» butonuna en son basıldığı aşamadan başvurunun 
oluşturulmasına devam edilebilir.

- Başvurunun aşama detayı «Yeni» olarak görünüyor, bir sorun mu var?

 Hayır bir sorun yok, henüz inceleme sırası gelmedi. Sırası geldiğinde aşama detayı 
«İnceleme» olarak değişecektir.


