
 

 
 

Stratejik Ortaklığın siz firmaları ilgilendiren aşamaları aşağıdaki gibidir ;  

 

* Bu şekilde destekten faydalanmak isteyen firma teklif yada rezervasyon 

aşamasında bu destekten faydalanmak isterse konuyu TÜRSAB üyesi bir tur 

acentesine bildirecektir.  

 

* Tur firması ; konuyu ilişkin destek programında faydalanma esaslarının size 

yazı ile aktarılmasını sağlayacak ve bu çerçevede danışmanlık teklifi 

gönderecektir.  

 

* Teklifin onayını takiben iş gezisi sırasında devlet desteği için gerekli olan bir 

“Kılavuz”u size yollayacaktır.  

 

*Seyahat sonrası ise bir toplantı ile ihracat raporu hazırlayacak ve destek 

başvurusunu yapacaktır.  

 

* Başvuru sonrası seyahat ve konaklama harcamalarının %70’i belli kriterler 

ışığında siz müşterimiz hesabına TCMB tarafından EFT yapılacaktır.  

 

Önemli not : Geçmiş 5 ayda söz konusu iş gezisini gerçekleştiren firmalar da 

(ivedi karar verip , hareket etmesi şartı ile) bu destekten faydalanabilir.    

 

 

   T.C.Sanayi Ticaret Bakanlığı’na bağlı KOSGEB yeni destek yönetmeliğinde 

“minimum 10 firma olması durumunda ticari amaçla yapılan gezi masraflarının 

%50 sini firmalara destek niteliğinde geri ödemektedir.” maddesi vardır. Bu 

amaçla söz konusu 10 firmanın aşağıdaki esaslara dayalı iş gezisi programını 

oluşturması gerekmektedir.  

 

Geri ödemesiz devlet desteklerinden “Yurtdışı İş Gezisi” programının destek 

kapsamına alınabilmesi ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir.  

 

 



A. Gezinin aşağıdaki 2 şartı sağlaması gerekmektedir.  

 

     1. Destek kapsamına alınacak Yurt Dışı İş Gezisi Programı aşağıda belirtilen 

aktivitelerden en az ikisini içermelidir; 

a.Meslek Kuruluşu ile toplantı  

b.İşletmeler ile ikili görüşeler,  

c.Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler,  

d.Yurt Dışı Fuar Ziyareti. 

 

     2. Yurt Dışı İş Gezisi Programının KOSGEB tarafında destek kapsamına 

alınmasındaki kriterler ise şunlarıdır ; 

             a. Yurt Dışı İş Gezisi Programının düzenlenme gerekçesi,  

             b. Yurt Dışı İş Gezisi Programına katılacak işletmelerin faaliyet alanları 

ile Programın uyumlu olup olmadığı,  

             c. Yurt Dışı İş Gezisi Programı kapsamında yurt dışındaki işletmeler 

kurumlar/ kuruluşlardan alınan davet veya teyit yazısı, 

             d. Tercüme ve / veya rehberlik hizmetlerinin varlığı, 

             e. Yurt Dışı İş Gezisi Programını Organizatör Kuruluşun düzenlemesi 

halinde TÜRSAB tarafından yetkilendirilmiş A Grubu seyahat acentesi 

belgesine sahip olması. 

             f. Yurt Dışı İş Gezisi Programı kapsamında fuar ziyareti olması 

durumunda fuar başlangıç bitiş tarihlerinin program tarihleri ile uyumlu olması. 

B. Gezide Desteklenecek Giderler  

     1.Konaklama  

     2.Seyahat  

     3.Tercüme  

     4.Rehberlik  

     5.Fuara giriş  

     

 

 


