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 Yurt dışı fuar desteği

 Yurt içi fuar desteği

 Pazara Giriş Belgeleri Desteği

 Küresel Tedarik Zinciri Proje Desteği

 DYS (Destek Yönetim Sistemi) Kayıt Başvuruları
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T.C. Ticaret Bakanlığı

İhracat Destekleri Hakkında 5973 Sayılı Karar kapsamında mevzuatları yayınlar

İhracatçı Birlikleri’ni İncelemeci Kuruluş olarak görevlendirir

İhracatçı Birlikleri başvuruları inceleyip sonuçlandırır

İhracatçı Birlikleri hak edişleri Ticaret Bakanlığı’na iletir

Ticaret Bakanlığı Merkez Bankası’na ödeme talimatı verir

Merkez Bankası hak ediş tutarını DFİF’den firmanın hesabına yatırır
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Kolaydestek.gov.tr
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Kolaydestek.gov.tr
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Yurt dışı fuar desteği
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Desteğe Esas Tutar

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek, Bakanlık resmi web
sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve stand yapımına ilişkin giderlere
karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedeli ifade eder. Desteğe Esas
Tutar, metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %50’sidir. (Hedef ülkelerde %70’i)

Hedef ülkelerdeki fuarlarda hedef sektörde faaliyet gösteren katılımcılar için %5 ilave
destek oranıyla metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %75’idir.

Yer 
Kirası

Nakliye

Stand
Yapımı

Ulaşım

Stand Alanı Metrekare 
x

Desteğe Esas Tutar
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Hak Ediş Hesaplama

• Her fuar için metrekare başına desteğe esas tutar (TL) belirleniyor. 

• Hak ediş, katılım sağlanan fuarın desteğe esas tutarıyla, fuarda katılım sağlanan metrekare 

alanın çarpılması suretiyle hesaplanıyor.

• Destek başvurusunda fuara kaç metrekarelik bir stand alanıyla katılım sağlandığını

belgelemek adında sadece yer kirası faturası (milli katılımlarda fuar katılım sözleşmesi)

ibraz edilmesi yeterlidir.

• Sadece yer kirası faturasının sunulması; stand donanımı, ulaşım ve nakliye desteği

alınmadığı anlamına gelmiyor. Bakanlık tarafından tüm bu harcama kalemlerinin dahil

edildiği ortalama bir fuar katılım maliyeti hesaplanarak, bu harcama kalemleri desteğe
esas tutarın içine yedirilerek verilmiş oluyor.



FUAR TÜRÜ ÜST LİMİT (2023)

GENEL TİCARET FUARI 271.000 TL

SEKTÖREL FUAR 452.000 TL

PRESTİJLİ FUAR 1.357.000 TL

*Destek üst limitleri her yılın başında Bakanlıkça revize edilir.

*Üst limitler bireysel ve milli katılımlar için aynıdır.



Prestijli Fuar desteğinden yararlanmak için;

 Fuarın Bakanlıkça ayrıca ilan edilen «Prestijli Fuarlar Listesi» nde yer

alması,

 Fuar sonrası destek başvurusu sırasında veya eksiklik tamamlama süresi

içerisinde mutlaka DYS üzerinden Prestijli Fuar talebinin «Evet» olarak

seçilmesi gereklidir.

Prestijli Fuar Desteği

Prestijli Fuar olarak değerlendirmeye alınan destek başvurularında Destek Üst Limiti
1.357.000 TL’ye yükselir.

Prestijli Fuar desteğinden aynı yıl içinde düzenlenen en fazla iki fuar başvurusu için
yararlanılabilir.
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Katılım Sayısı Limitleri

• Aynı şirketin bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuar katılımı desteklenmektedir.

• Mikro ve küçük işletme statüsü haiz yurt dışı fuar katılımcıları için bir takvim yılında

desteklenebilecek azami fuar katılım sınırı (5 yerine) 10 olarak uygulanır.

• Bu nitelikteki yurt dışı fuar katılımcıları için uygulanacak desteğe esas tutar, fuarın

düzenlendiği ülke ya da katılımcı şirketin sektörü ayrımı yapılmaksızın Hedef

Ülke/Hedef Sektör Desteğe Esas Tutarı (Bakanlık tarafından belirlenen fuar başına

yaklaşık ortalama fuar katılım maliyetinin %50 yerine %75’i üzerinden hesaplanan

Desteğe Esas Tutar) üzerinden desteklenir.
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Katılım Sayısı Limitleri

• * 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Küçük

Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında

Yönetmelik” 5. MADDE, 1. Fıkra, a ve b bentleri:

• a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya

mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

• b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı

veya mali bilançosundan herhangi biri elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.



13

Katılım Sayısı Limitleri

• Yurt dışı fuar katılımcıları, aynı yurt dışı fuar için azami 10 defa desteklenebilir.

• (GENELGE-MADDE 46/1) 10 sayısının hesaplanmasında bir takvim yılında birden fazla

versiyonu düzenlenen fuarların her bir versiyonu farklı fuar olarak değerlendirilir.

• Örnek: Vicenza Oro (January) 2023, Vicenza Oro September 2023

• (GENELGE-MADDE 46/2) 10 sayısının hesaplanmasında fuarların bölünmesi; isimlerinin,

düzenlendikleri yerlerin veya kapsamlarının değiştirilmesi hallerinde dahi fuar aynı fuar

kabul edilir.

• Örnek: CPhI Worldwide 2018 (Madrid), CPhI Worldwide 2019 (Frankfurt)



Hedef Ülkeler (2023)

ABD Almanya Angola Arjantin Avustralya

Azerbaycan Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Krallık Brezilya Çin

Ekvador Endonezya Etiyopya Fas Fildişi Sahili

Filipinler Fransa Gana Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Kore

Hindistan Irak İsrail İtalya Japonya

Kanada Katar Kenya Kenya Kolombiya

Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti

Kuveyt Libya Malezya Meksika

Mısır Mozambik Nijerya Özbekistan Pakistan

Paraguay Peru Romanya Rusya Federasyonu Senegal

Sudan Sudan Suudi Arabistan Şili Tanzanya

Tayland Venezuela Vietnam



Hedef Sektörler

Hedef Sektörlere İlişkin Faaliyet (NACE) Kodları:

GIDA SEKTÖRÜ
ELEKTRİK 

ELEKTRONİK 
SEKTÖRÜ

MAKİNE SEKTÖRÜ
OTOMOTİV 
SEKTÖRÜ

KİMYA SEKTÖRÜ

03- Balıkçılık ve su 

ürünleri yetiştiriciliği

26- Bilgisayarların, 

elektronik ve optik 

ürünler

28- Başka Yerde 

Sınıflandırılmamış 

Makina ve Ekipman 

İmalatı

29- Motorlu kara 

taşıtı, treyler (römork) 

ve yarı treyler (yarı 

römork)

19- Kok kömürü ve 

rafine edilmiş petrol 

ürünleri imalatı

10- Gıda ürünlerinin 

imalatı

27- Elektrikli teçhizat 

imalatı-

elektrik/elektronik

30- Diğer ulaşım 

araçlarının imalatı

20- Kimyasalların ve 

kimyasal ürünlerin 

imalatı

11- İçeceklerin 

imalatı

21- Temel eczacılık 

ürünlerinin ve 

eczacılığa ilişkin 

malzemelerin imalatı

(Kapasite Raporunda belirtilen NACE kodunun ilk iki hanesi dikkate alınır)
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Hedef Ülke/Hedef Sektör Desteğe Esas Tutar
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Başvuru Süreleri

Ekleme talebi için, fuar başlangıç tarihinden en geç 1 ay öncesine kadar.

Destek başvurusu için, fuar bitiş tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde.

Eksiklik tamamlama için, bildirim tarihinden itibaren 2 ay.

 Tüm başvuru işlemleri Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılır.
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Yurt içi fuar desteği
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STANT YERİ 

KİRASI

STANT 

DONANIMI

%50’si

144.000 TL’ye kadar (2023)*

*Destek üst limitleri her yılın başında Bakanlıkça revize edilir.

Aynı şirketin bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 3 fuar katılımı desteklenmektedir.

(GENELGE-MADDE 46/2) Yurt içi fuar katılımcısına metrekare başına ödenecek azami 

destek tutarı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenebilir.
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Yurt içi fuar katılımcısının destekten faydalanabilmesi için;

 Asgari 9 metrekare genişliğinde stant ile katılım sağlaması gerekiyor.

 Fuar konusuyla ilgili bir sektörde faaliyet göstermesi gerekiyor.

 Fuarda müstakil bir standı başka bir katılımcı ile paylaşmak suretiyle katılım
sağlandığı tespit edilen, konstrüksiyon elemanları vasıtasıyla ayrılmamış stantta
birlikte yer alan (ortak/paylaşımlı stand) yurt içi fuar katılımcıları desteklenmez.
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Başvuru Süreleri

 Destek başvurusu için, fuar bitiş tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde.

 Eksiklik tamamlama için, bildirim tarihinden itibaren 2 ay.

 Destek başvurularına ilişkin tüm süreçler Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi
(DYS) üzerinden yürütülür.

 Yurt içi fuar desteklenmesi için firmalar tarafından fuar ekleme talebi yapılamıyor.
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Pazara Giriş Belgeleri Desteği
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BELGE/SERTİFİKA
TEST/ANALİZ 

RAPORU

%50’si

Yıllık 4.000.000 TL’ye kadar

«Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar Listesi»nde yer alan belge/sertifika türleri ve
test/analiz raporları için

RUHSATLANDIRMA VE 
KAYIT İŞLEMLERİ

(İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ 
SEKTÖRÜ)
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Şirketlerin EK-1/B’de (Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi) yer alan
belgelere ilişkin, pazara giriş belgesinin alınmasında ve/veya yenilenmesinde zorunlu
olarak gerçekleştirilen giderler desteklenir.

Ancak;

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

b) Yol ve konaklama masrafları

c) Gözetim bedeli

ç) Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

Gider kalemleri desteklenmez.

Belge/Sertifika/Test Raporu Desteği
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Şirketlerce üretilen ilaç ve tıbbi cihaz ürünlerinin yurt dışında ruhsatlandırılması için ilgili
ülkenin resmi sağlık otoritesi nezdinde veya gözetiminde yapılan inceleme ve onay
işlemleri kapsamında; yurt dışında gerçekleştirilen,

a) Ruhsat başvuru giderleri,

b) Yıllık ruhsat aidat bedeli,

c) Elektronik dosya başvurusu için kullanılan program lisans giderleri,

ç) Resmi otoritelere ödenmekte olan iyi üretim uygulamaları denetimlerinin harç
giderleri,

d) Biyo-eşdeğerlilik giderleri,

e) Klinik çalışma giderleri ve seri serbest bırakma analiz bedeli,

destek kapsamındadır.

 Eğitim, danışmanlık, yol ve konaklama giderleri desteklenmez.

Ruhsatlandırma ve Kayıt İşlemleri Desteği
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Başvuru Süresi

Destek başvurusu, sertifika/test raporu düzenlenme tarihinden itibaren 6 aylık
süre içerisinde.

Eksiklik tamamlama için, bildirim tarihinden itibaren 3 ay.

Ekleme talebi yapılabiliyor.

 Tüm başvuru işlemleri Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS)
üzerinden yapılır.

Ancak, Ruhsatlandırma ve Kayıt İşlemleri Desteğine ilişkin tüm başvuru işlemleri,
DYS üzerinden teknik düzenlemeler yapılana kadar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
üzerinden 5070 Sayılı Kanuna uygun e-imzalı evraklarla yapılacak.
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Küresel Tedarik Zinciri Desteği
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Firma tarafından Bakanlığa sunulan ve Bakanlık 
tarafından onaylanan Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik 

(KTZ) Projesinde belirlenen giderler

%50’si

15.000.000 TL’ye kadar*

*2 yıl süresince, azami 1 adet proje. Yalnızca üretici firmalar yararlanabilir.

Küresel Tedarik Zinciri Desteği



 KTZ kapsamında şirketlerin;

• Makine, Ekipman, Donanım Alımı

• Yazılım Alımı

• Eğitim, Danışmanlık

• Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

desteklenmektedir.
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Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana 
sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden 

şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt 
dışı depo kira gideri ile depolama hizmeti giderleri

%50’si

4.000.000 TL’ye kadar*

 Şirketler KTZ depo kira ve depolama gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlanabilir.

 Bir şirket destekten en fazla 25 birim için yararlanabilir.

Küresel Tedarik Zinciri Desteği
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Başvuru Süresi

Yapılan harcamaya ilişkin ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 aylık süre
içerisinde.

Eksiklik tamamlama için, bildirim tarihinden itibaren 3 ay.

 Tüm başvuru işlemleri Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS)
üzerinden yapılır.



Ticaret Bakanlığı

Destek Yönetim Sistemi

(DYS)
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Destek Yönetim Sistemi
https://immib.org.tr/tr/destek-yonetim-sistemi-dys-kayit-basvurulari



Destek Yönetim Sistemi


