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Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek

✓
2

'Bu işlemi yapacak bir algoritma 
bulabilir miyiz?'



Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek

✓Doktorlar, Avukatlar-Hukukçular, Mimarlar, 

Muhasebeciler, Savaş uçağı pilotları, Polis ve 

müfettişler, Emlakçılar

✓Muhasebeciler(4); Karmaşık vergi 

meselelerine çözüm bulan uzman 

muhasebeciler işlerini koruyacak.

✓Rutin vergi işleri tamamen bilgisayarlara 

devredilecek…

✓ www.bbc.com/turkce - 08.01.2019

✓ Mali danışman ve yazar John Pugliano
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http://www.bbc.com/turkce - 08.01.2019


Bazı Teşvik ve Destek Konuları 

✓Yatırım Teşvikleri

✓Ar-Ge Destekleri,

✓Teknoparklar ile ilgili teşvikler,

✓İhracat Destekleri,

✓KOSGEB Destekleri,

✓İstihdam Destekleri

✓Çevre ve Enerji Destekleri,
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YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

• Yatırım Teşvik Mevzuatı

• Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu

Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ

hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

• 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet

Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli

Resmi Gazete)

• 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012

tarihli Resmi Gazete)
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YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

BÖLGESEL 
TEŞVİKLER

İller arasındaki 
gelişmişlik farkını 
azaltmayı ve 
illerin üretim ve 
ihracat 
potansiyellerini 
artırmayı 
hedefler.

ÖNCELİKLİ 
YATIRIMLAR

Belirli yatırım 
konularının  5. 
Bölge 
destekleri  ile 
desteklenmesi 
hedeflenmekt
edir. 

BÜYÜK 
ÖLÇEKLİ 

YATIRIMLAR

Teknoloji ve Ar-
Ge kapasitesini 
artıracak, 
rekabet 
üstünlüğü 
sağlayacak 
yatırımları 
desteklenmekte
dir.

STRATEJİK 
YATIRIMLAR

Cari açığın 
azaltılmasına 
katkı 
sağlayacak 
katma değeri 
yüksek 
yatırımları 
desteklenmekte
dir.

GENEL 
TEŞVİKLER

Teşvik 
edilmeyecek 
yatırım konuları 
hariç, diğer tüm 
yatırımları 
kapsamaktadır.



YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ – Destek Unsurları

DESTEK 
UNSURLARI

KDV 
İstisnası

Gümrük 
Vergisi 

Muafiyeti

Vergi 
İndirimi

Sigorta 
Primi 

İşveren 
Hissesi 
Desteği

Faiz Desteği
Yatırım Yeri 

Tahsisi

KDV İadesi

Gelir Vergisi 
Stopajı 
Desteği

Sigorta 
Primi (İşçi
Hissesi) 
Desteğİ



YATIRIM TEŞVİKLERİ
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Destek 

Unsurları

Genel Teşvik 
Uygulamaları

Bölgesel 
Teşvik 
Uygulamaları

Öncelikli 
Yatırımların 
Teşviki

Büyük 
Ölçekli 
Yatırımların 
Teşviki

Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki

KDV İstisnası ✓ E ✓ E ✓ E ✓ E ✓ E

Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 
✓ E ✓ E ✓ E ✓ E ✓ E

Vergi İndirimi ✓ E ✓ E ✓ E ✓ E

Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 
Desteği

✓ E ✓ E ✓ E ✓ E

Gelir Vergisi 
Stopajı Desteği* 6

✓ E ✓ E ✓ E ✓ E ✓ E

Sigorta Primi İşçi 
Hissesi Desteği* 6

✓ E ✓ E ✓ E ✓ E

Faiz Desteği ✓ E ✓ E ✓ E

Yatırım Yeri 

Tahsisi 
✓ E ✓ E ✓ E ✓ E

KDV İadesi ✓ E

* Yalnızca 6.Bölgede Uygulanır.



VERGİ İNDİRİMİ

Vergi İndirimi; 
✓ Gelir veya Kurumlar Vergisinin, yatırım için 

öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar 
indirimli olarak uygulanmasıdır. 

✓ Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli 
yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları 
çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri 
kapsamında sağlanır. 



KDV İADESİ  

✓ Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının 
üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında 
gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için 
tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

✓ 2017-2018-2019 yıllarında imalat 
sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli 
tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat 
harcamaları KDV iadesinden 
yararlanabilmektedir.



ASGARİ YATIRIM TUTARI
✓ Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım 

tutarı;
✓ I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL,
✓ III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir. 
✓ Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım 

tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle 
birlikte, asgari 50 milyon TL olarak belirlenmiştir. 

✓ Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit 
yatırım tutarı 50 milyon TL’dir. 

✓ Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 
500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her 
bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. 



6. Bölge
Ağrı,
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van



ARGE DESTEKLERİ
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TUBİTAK

TEYDEP
KOSGEB

T.C. BİLİM, 

SANAYİ VE 

TEKNOLOJİ 

BAKANLIĞI



ARGE DESTEKLERİ

✓ KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı

✓ TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

✓ AR-GE Kanunu Kapsamında Uygulamalar (5746)
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ARGE DESTEKLERİ

✓ KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI
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TEYDEB AR-GE ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

16Girişim 

Başlangıç

Ar-Ge ile 

Tanışma

Ar-Ge Başlangıç / 

Ar-Ge

Uluslararası

Ar-Ge

1507 KOBİ Ar-Ge 

(2007)

7. Çerçeve 

Programı

1501 Sanayi Ar-Ge 

(1995)

Eureka

Uluslararası İkili 

ve Çoklu 

İşbirlikleri

1511 Öncelikli 

Alanlar Araştırma 

Teknoloji Geliştirme 

ve Yenilik Projeleri 

Destekleme 

Programı (2012)

1509 

Uluslararası 

Sanayi Ar-Ge 

(2007)



1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 

Türkiye’de yerleşik KOBİ’ler başvurabilir.

5 proje desteklenir. (2si ortaklı)

Proje bütçesi en fazla 500.000 TL

Kabul edilen proje harcamalarının % 75’ine 

hibe destek

Proje bütçesinin %25’i kadar ön ödeme

Proje başvuru ve izleme danışmanlık hizmeti 

için 10.000 TL lik destek

Proje destek süresi en fazla 18 ay
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TUBİTAK ARGE PROJELERİ

1505 ÜNİVERSİTE - SANAYİ

İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

1501 - TUBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ 

DESTEKLEME PROGRAMI

 1511 - ÖNCELİKLİ ALANLAR

ARAŞTIRMA TEK. GELİŞTİRME VE YENİLİK 

PROJELERİ DESTEK PROGRAMI
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TUBİTAK ARGE PROJELERİ

Tubitak Ar-Ge Projeleri ile ilgili 

yılda 2 defa (Eylül-Mart) YMM ‘ler 

tarafından AGY 500 YMM Proje 

Harcamaları Değerlendirme ve 

Tasdik Raporu düzenlenir. 
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AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ DESTEĞİ

 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

 Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde 

çalışacak en az 15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge 

personeline sahip olunması,

 Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge veya tasarım projelerinin 

bulunması

 Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş 

veya fiziki mekân içinde yer alması

 Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde 

gerçekleştirilmesi

 Tasarım Merkezinde en az 10 Tam Zaman Eşdeğer 

Tasarım personeline sahip olunması

 Tasarım Merkezinde tasarım projelerinin bulunması,
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AR-GE HARCAMALARININ KAPSAMI

 a) İlk madde ve malzeme giderleri

 b) Amortismanlar

 1) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap 
edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlardan 

oluşur.

 2) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de 

kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik 

veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.

 c) Personel giderleri

 ç) Genel giderler

 Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira veya 

amortisman, su ve enerji giderleri hariç olmak üzere çeşitli kıstaslara göre 

ortak genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu 

kapsamda değerlendirilmez.

 d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

 e) Vergi, resim ve harçlar
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AR-GE VE TASARIM MERKEZİ TEŞVİKLERİ

 Ar-Ge İndirimi (%100) 

Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde proje faaliyetleri 

kapsamında yapılan harcamaların %100’ü 

Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilir.

Gelir Vergisi İstisnası (%80-95)

Ar-Ge personeli için gelir vergisi stopajı teşvik 

oranları lisans, yüksek lisans ve doktoralı 

çalışanlar için arasında değişmektedir. (Temel 

Bilimler)

 SGK İşveren Hissesi Desteği (%50)

Ar-Ge personelinin, Maliye Bakanlığı bütçesine 

konulacak ödenekten karşılanır.

 Damga Vergisi İstisnası (%100)
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AR-GE İNDİRİMİ

Teknoloji Merkezi İşletmeleri,

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri,

Rekabet Öncesi işbirliği projeleri,

Yapılan harcamanın % 100’ ü

Kazancın yetersiz olması halinde YD 

oranında endekslenerek devreder
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İLAVE AR-GE İNDİRİMİ

Aşağıdaki göstergelerden her hangi birinde % 20 

artış ile bir önceki yıla göre artışının % 50 si ilave 

olarak Ar-Ge ve Tasarım indirimine konu 

edilecektir.

Ar-Ge veya Tasarım Harcamasının toplam ciro 

içindeki payı,

Tecil edilen patent Sayısı

Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam 

Ar-Ge personeli sayısına oranı,

Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge 

personeli sayısına oranı

Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde 

edilen cironun toplam ciroya oranı,
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İLAVE AR-GE İNDİRİMİ

Örnek,

A Şirketi 2017 Yılında 10.000.000,00 TL Ar-Ge 

harcaması, 2018 yılında ise 15.000.000,00 TL Ar-

Ge harcaması yapmıştır,

Şirketin Ar-Ge harcamasının toplam ciroya 

oranında % 25 artış olmuş, böylece ilave Ar-Ge 

indiriminden yararlanma hakkına kavuşmuştur,

(15.000.000,00 – 10.000.000,00) x %50 =

2.500.000,00 TL İlave Ar-Ge İndirimi olarak 

Kurumlar Vergisi beyannamesinde indirim 

konusu yapılır. 
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Ar-Ge ve Tasarım İndirimi – Özellikli Durumlar

Ar-Ge İndirimine konu harcamalar

Muhasebeleştirme,

Aktifleştirme,

Amortisman Ayırma zamanı, 

Ar-Ge İndirimine konu edilmeyecek 

harcamalar,

Hibelerin izlenmesi,

Ar-Ge harcamasının hesaplanması

Sipariş üzerine yapılan Ar-Ge projeleri

YMM Raporu ibrazı zorunlu, 
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Teknoparklar ile ilgili Teşvikler

4691 - TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

Geçici Madde 2

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, 

tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve 

kurumlar vergisinden müstesnadır

Bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve destek 

personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 

31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden 

müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi 

işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak 

olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım 

personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.
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Teknoparklar ile ilgili Teşvikler

Katma Değer Vergisi Kanunu

Geçici Madde 20 (7104 Sk 01.01.2019)

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette 

bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya 

kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre 

içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve 

sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, 

sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta 
kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve 

hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. 

Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından 

bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendi hükmü uygulanmaz.
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İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi

 İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi

Madde 30

Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi 

işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer 

vergisinden indirilemez:

a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna 

edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası 
(Bu Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının 

(b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) 

bentleri uyarınca katma değer vergisinden istisna 

edilen işlemler hariç) ile ilgili alış vesikalarında 

gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde 

yer alan katma değer vergisi,
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 ÇEVRE VE ENERJİ DESTEKLERİ

VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELERİN (VAP)

DESTEKLENMESİ

GÖNÜLLÜ ANLAŞMA (GA) DESTEKLERİ

KOSGEB ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
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İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER 

✓ İhracata yönelik devlet yardımları nelerdir?

✓ İhracata teşvik edici kuruluşlar hangileridir?

✓ KOSGEB tarafından verilen ihracat destekleri nelerdir ?

✓ EXİMBANK tarafından verilen ihracat destekleri nelerdir ?

✓ TİCARET (EKONOMİ) BAKANLIĞI tarafından verilen 

ihracat destekleri nelerdir?

✓ Kimler destekten faydalanabilir? 

✓ Destek süreleri ve destek tutarları ne kadardır?

31



İHRACATI GELİŞTİRME MERKEZİ

TEKNOPARK YÖNETİMLERİ

İHRACAT YAPAN ŞİRKETLERİ TEŞVİK EDEN KURULUŞLAR
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ 

GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ 

BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

TARAFINDAN VERİLEN

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI
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İHRACAT KREDİSİ

Üst limit 200.000 USD, 6 aylık vade sonunda ödenir, faiz

tutarının ¾’ü KOSGEB tarafından desteklenir.

İHRACAT DESTEKLERİ

KİMLER FAYDALANABİLİR?

İhracat yapacağına dair taahhütte bulunan, 250 den az personel

çalıştıran yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL‘nin altında

olan KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olan tüm firmalar

başvurabilir.
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TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 

(EXİMBANK)

TARAFINDAN VERİLEN

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI
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İHRACAT DESTEKLERİ

Türkiye'de ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları

ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve

girişimcileri, kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve

gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile

desteklemekte ve ihracat alacakalarını iskonto

etmektedir.

Türk Eximbank bireysel müşteri hizmeti 

sunmamaktadır.
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İHRACAT DESTEKLERİ

Kimler faydalanır ?

İhracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına

haiz tüm firmalar yararlanabilir.

Kredi Tutarının Belirlenmesi :

✓ Türkiye’den ihraç edilecek mal ve hizmet tutarının

%85’ine kadar kredi sağlanabilir.

✓ Üçüncü ülkelerden yapılacak ihracat Türk

Eximbank finansmanına konu edilemez.
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TİCARET BAKANLIĞI

(ESKİ EKONOMİ BAKANLIĞI) 

TARAFINDAN VERİLEN

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI
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Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata

yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde

firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan

bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir.

Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm

halkalarına yönelik politikalar oluşturularak, Ar-Ge,

inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş

konularında gelişme kaydedilmektedir.

İHRACAT DESTEKLERİ
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İHRACAT DESTEKLERİ MEVZUATI   

✓ 2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ ile Uygulama

Usul ve Esasları

✓ 2006-4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk

Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty nin Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ

✓ 2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve

Esasları

✓ 2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

✓ 2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

✓ 2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında

Tebliğ

✓ 2012-3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet

Yardımları Hakkında Tebliğ
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İHRACAT DESTEKLERİ MEVZUATI   

✓ 2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların

Desteklenmesine İlişkin Karar

✓ 2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

✓ 2015-8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi

Hakkında Karar

✓ 2015-9 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma destekleri

Hakkında Karar

✓ 2016-16 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin

Karar

✓ 2017-4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları (Eski 2009-5)
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İSTİHDAM DESTEĞİ

Desteğin amacı: Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü 

haiz firmaların dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere 

istihdam edilir. 

Kimler faydalanır : Konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli 

ilk defa istihdam edecekleri bir yöneticinin ve bir elemanın brüt 

maaşları 1 (bir) yıl süreyle % 75 oranında desteklenmektedir

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı

tarafından SDŞ Statüsü verilen şirketlerdir.
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İSTİHDAM DESTEĞİ

İstihdam edilecek elemanların, en az lisans mezunu ve alanında

en az 3 (üç) yıl tecrübesi olan elemanların istihdamında ise;

Destek tutarı: SDŞ'Ierin ilk defa istihdam edecekleri konusunda 

tecrübeli ve yüksek öğrenimli:

1) Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk 

Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75"i,

2) Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk 

Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75'i,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan azami bir yıl süreyle 

karşılanır.
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TURQUALITY® DESTEĞİ

Şirketlerin uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla

küresel bir oyuncu olabilmeleri ve markaları

aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması

ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka

destek programıdır.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI

Kimler faydalanır?

Yurtiçi ve Yurtdışı pazarlarda marka tesciline sahip, 

yıllık 2 Milyon USD Markalı satış gerçekleştiren ve 

kurumsal bir alt yapıya sahip olan firmalar 

başvurabilir.
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TURQUALITY® DESTEK TUTARI VE SINIRI

DESTEK ORANI % 50 OLUP, 

ÜST SINIRI OLMAYAN TEŞVİKLER SAĞLANMAKTADIR.

Destek süresi : (5+5 yıl) 10 yıldır. İlk 5 yılda iyi performans

gösteren firmalar ikinci 5 yıla kabul edilirler.

En fazla 6 marka destek kapsamından faydalanabilir
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TASARIM DESTEĞİ

Desteğin amacı: Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün 

oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen;

➢ tasarımcı şirketleri

➢ tasarım ofisleri ve

➢ işbirliği kuruluşlarının   gerçekleştireceği 

✓ tanıtım, 

✓ reklam, 

✓ pazarlama, 

✓ istihdam, 

✓ danışmanlık harcamaları, 

✓ yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile 

✓ şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma

değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri

tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.
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a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım

harcamaları, %50 oranında yıllık üst limit 300.000 ABD Doları,

b) Yurt dışı birimlerinin;

1)Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık üst limit

100.000 ABD Doları,

2)Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin

danışmanlık giderleri ile

vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık üst limit 200.000

ABD Doları,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline

ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına

ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık üst limit 50.000 ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş

giderleri %50 oranında ve yıllık üst limit 150.000 ABD Doları,

d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere

alacakları, danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık

üst limit 200.000 ABD Doları, tutarında desteklenir.

TASARIM DESTEĞİ (Tasarım Şirketleri)
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a) Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım harcamaları, %50

oranında ve yıllık üst limit 150.000 ABD Doları,

b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;

1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık üst limit

50.000 ABD Doları,

2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin

danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve

yıllık üst limit 100.000 ABD Doları,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin

harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına

ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık üst limit 50.000 ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş

giderleri %50 oranında ve yıllık üst limit 200.000 ABD Doları,

d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere

alacakları, Ek-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50

oranında ve yıllık üst limit 100.000 ABD $

TASARIM DESTEĞİ (Tasarım Ofisleri)
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Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme

projeleri için,

a)İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt

maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla

250.000 ABD Doları,

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla

150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.

Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi

yabancı olabilir.

TASARIM DESTEĞİ (Tasarım Şirketleri)
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YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEKLERİ 

Desteğin amacı: Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet

gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt

dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal

ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle

ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin

giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar

Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Kimler faydalanır: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet

gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları destek

kapsamındadır.
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YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEKLERİ

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,

İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize

Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme

Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış

Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları

ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler

İşbirliği Kuruluşlarıdır.

Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom,

ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak

üzere kiralanan arsayı,
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A-Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

B- Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

C–Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

D – Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEKLERİ 
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ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

Desteğin amacı: Şirketlerin uluslararası rekabet

güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği

kuruluşları ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek

faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat

İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Kimler faydalanır: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet

gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları destek kapsamındadır.

53



ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

İşbirliği kuruluşlarınca yürütülen Ur-Ge projelerine ait

faaliyetlerin genelgede belirtilen giderleri 3 yıl boyunca

desteklenmektedir.
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PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Desteğin amacı: Türkiye’de sınai ve/veya ticari 

faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının 

pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin 

giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan 

(DFİF) karşılanmasıdır.
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PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından 

gerçekleştirilen 

yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 

oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en 

fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki 

şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir. 

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan 

ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile 

günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri. 

b) Konaklama:  Kişi  başına  günlük  150  ABD  Dolarına 

kadar  konaklama  (oda+kahvaltı) giderler 
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PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları 

için % 80 oranında desteklenir. 

Toplu üyeliklerde her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-

ticaret  sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları destek 

verilir.

Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için 

en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenir. 

Destekten  yararlanabilmek  için,  üye  olunan  e-ticaret  

sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerekir. 
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PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ 

PROGRAMLARI DESTEĞİ

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca

düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin

giderler %50 oranında ve program başına 100.000 ABD

Dolarına kadar, alım heyeti programlarına ilişkin giderler

%50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına

kadar desteklenir.

Aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Ulaşım: En fazla iki kişinin, uluslararası  ve/veya 

şehirlerarası ulaşımda ve araç kiralama giderleri.

b ) Konaklama:  En fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 

ABD Dolarına kadar konaklama giderleri.
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PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

RAPOR SATIN ALMA DESTEĞİ

Şirketler  ile  işbirliği  kuruluşlarının  yurt  dışına  yönelik  

pazara  giriş  stratejileri  ile eylem planlarının 

oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke,  yurt 

dışında  yerleşik şirket veya marka  odaklı  rapor  giderleri  

ile  yurt  dışında  yerleşik  şirket  alımlarına  yönelik  mali  

ve  hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler 

için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en 

fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
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PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET ALIM DESTEĞİ

Şirketler  ile  işbirliği  kuruluşlarının  yurt  dışında  yerleşik  

şirket  alımlarına  yönelik  mali  ve  hukuki danışmanlık 

hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği 

kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD 

Dolarına kadar desteklenir.
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PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

YURT DIŞINDA YERLEŞİK İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP 

ŞİRKET ALIMI – DANIŞMANLIK DESTEĞİ

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt 

dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki 

danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 

oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

YURT DIŞINDA YERLEŞİK İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP 

ŞİRKET     ALIMI – KREDİ FAİZ DESTEĞİ

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt 

dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan  kredi  faiz  

giderlerinin  Türk  Lirası  cinsi  kredilerde  5  puanı,  döviz  

kredileri  ve  dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 

ABD Dolarına kadar desteklenir.

Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

61



TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZ. SAĞLANAN DESTEKLER

YURT DIŞINDAKİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK 

HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

Teknik müşavirlik şirketlerinin yurtdışındaki ofisleri, reklam,

tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışı fuar, seminer ve

konferanslara katılımları, pazar araştırması seyahatleri,

mesleki sorumluluk sigortası ve yazılım harcamaları, yurtdışı

teknik eğitim programlarına ve uluslararası mesleki

yarışmalara katılımları, en az 4 katılımcı firma ile

düzenleyecekleri yurtdışı heyetler, yurtdışında girmiş

oldukları ihaleler sonucunda aldıkları teknik müşavirlik işleri

Fiyat İstikrar ve Destekleme Fonu’ndan sağlanan kaynak ile

desteklenmektedir.
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TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNE SAĞLANAN 

DESTEKLER

• Proje Desteği

• Yurt Dışı Ofis Desteği

• Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

• Pazar Araştırması Desteği

• Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği

• Seminer ve Konferans Katılım Desteği

• Teknik Müşavirlik Ve Teknik Müşavirlik 

Heyet Programı Desteği

• Yurtdışı Eğitim Desteği

• Yazılım Desteği

• Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği

• Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZ. SAĞLANAN DESTEKLER
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SEKTÖR ÖRGÜTLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

• Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

• Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği

• Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Desteği

• Seminer ve Konferans Katılım Desteği

• Seminer ve Konferans Organizasyonu Desteği

• Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Heyet 

Programı Desteği

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZ. SAĞLANAN DESTEKLER
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SEKTÖREL NİTELİKLİ YURT İÇİ FUAR DESTEKLERİ

Desteğin amacı: Bakanlık tarafından belirlenen sektörel

nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması

ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla

organizatörlerin yapacakları harcamaların belirtilen miktar ve

oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan

(DFİF) karşılanmasıdır.

Kimler faydalanabilir: Desteklerden, Bakanlıkça belirlenen

şartları haiz, sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları

düzenleyen organizatörler yararlandırılır.

Organizatör: TOBB tarafından adlarına yurt içinde fuar

düzenleme yetkisi verilen organizatör şirketler arasından

Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası

yurt içi fuarları düzenleyenlerdir.
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Desteklenen Fuar Kriterleri

✓TOBB internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması,

✓En son düzenlenen yurt içi fuarda yabancı ziyaretçi sayısının

en az 1.500 olması ve fuarda yabancı ziyaretçi sayısının

toplam ziyaretçi sayısına oranının %5’in üzerinde olması,

✓En son düzenlenen yurt içi fuarda toplam katılımcı sayısının

en az 300 olması ve yabancı katılımcı sayısının toplam

katılımcı sayısına oranının %5’in üzerinde olması,

SEKTÖREL NİTELİKLİ YURT İÇİ FUAR DESTEKLERİ

Kimler faydalanabilir

✓Fuar organizatörleri

✓ İhracatçı Birliklerine üye olan kuruluşlar

SEKTÖREL 

NİTELİK 

TAŞIMALIDIR

66



SEKTÖREL NİTELİKLİ YURT İÇİ FUAR DESTEKLERİ
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YURT DIŞINDA FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

Desteğin amacı: Katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 

fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım 

harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış 

pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması 

amaçlanmaktadır.

Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında 

gerçekleştirilen fuar katılımları katılımcının stand alanının 

büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve 

yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki 

uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı 

birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı 

organizasyonudur.
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YURT DIŞINDA FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı 

fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, 

sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun 

tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım 

faaliyetlerinden Genelge’de belirlenenlere ilişkin yapmış 

oldukları harcamalar %75 oranında desteklenir. 

Destek tutarı yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 

320.000 TL’sını, sektörel nitelikli olması halinde ise 500.000 

TL’sını geçemez.
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YURT DIŞINDA FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

DESTEK ÜST LİMİTLERİ 

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın

genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirasını; sektörel

nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça (İhracat

Genel Müdürlüğü) belirlenen prestijli fuarlardan biri olması

halinde 250.000 Türk Lirasını geçemez.

Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında

metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini,

Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla 2 (iki) defaya mahsus

olmak üzere Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen

fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilir.
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YURT DIŞINDA FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
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PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

Pazara Giriş Belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan

alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj

sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal

emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; tarım ürünlerine

ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz

Raporlarıdır.

Küresel Tedarik Zinciri: Hammaddelerin ara malına ve ara

malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin

müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren

üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağdır.

Kimler faydalanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette

bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımları ile küresel

tedarik zincirine katılımlarını sağlamaya

yönelik destekleri kapsar.
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PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

DESTEKLER

Şirketlerin, Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %

50 oranında desteklenir.

Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak bir takvim yılı

içerisinde yapılan başvurular esas alınarak şirket başına

yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek

verilir..

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi

kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge

kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında

ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar

desteklenir.
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AMACI

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası

rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması,

dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de

yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere

ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan

(DFİF) karşılanmasını amaçlar.

KİMLER FAYDALANIR?

Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık 

kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı 

şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum 

ve kuruluşlar yararlandırılabilir.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEKLERİ

74



ÜRÜN-HİZMET TESCİL DESTEĞİ

MARKA YURT DIŞI TESCİL VE KORUNMA 

DESTEĞİ

RAPOR VE YURT DIŞI ŞİRKET ALIMINA 

YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ

BELGELENDİRME DESTEĞİ

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEKLERİ
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TERCÜMANLIK DESTEĞİ

HASTA YOL DESTEĞİ

YURT İÇİ TANITIM-EĞİTİM DESTEĞİ

BİLGİSAYAR OYUNU-MOBİL UYGULAMA 

PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

FİLM YURT DIŞI PAZARLAMA DESTEĞİ

BİLGİSAYAR OYUNU-MOBİL UYGULAMA KOMİSYON 

DESTEĞİ

BİLGİSAYAR OYUNU-MOBİL UYGULAMA 

GELİŞTİRME DESTEĞİ

FİLM PLATOSU-STÜDYOSU KULLANIM GİDERİ 

DESTEĞİ

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEKLERİ
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FİLM REKLAM DESTEĞİ

TİCARET VE ALIM HEYETİ DESTEĞİ

HİZMET SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜNÜN 

ARTIRILMASI PROJESİ DESTEĞİ 

(HİSER) DESTEĞİ

YARIŞMA - ETKİNLİK DESTEĞİ

BİREYSEL FUAR KATILIM DESTEĞİ

MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONLARININ 

DESTEKLENMESİ

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEKLERİ
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% 30 komisyonun ½ ‘si uygulama başına, yıllık 100.000 $

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEKLERİ
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Reklam harcamaları ½ ‘si uygulama başına, yıllık 200.000 $

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEKLERİ
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18/12/2018 TARİHLİ VE 476 SAYILI 

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

R.G. Tarihi: 19.12.2018

GVK 94 /1-17   - KVK 30/1-15 (fıkraya bent ilavesi)

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine 

ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet 

ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık 

edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15

Karar 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak 

ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.

İNTERNET ORTAMINDA REKLAMLARA STOPAJ
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Uygulama geliştirme süreçleri için personel istihdamı 

2 personel için brüt ücret ½ ‘si 50.000 $

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEKLERİ
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Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

S. NO HİZMET AÇIKLAMASI ORAN
MAKSİMUM 

TUTAR

1

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt

dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme

(lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile

görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi

hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri

% 50 200.000 USD

2
Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında

pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri
% 50 100.000 USD

3

Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt

dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil

edilen komisyon bedelleri

% 50 100.000 USD

4
Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından

satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri
% 50 100.000 USD

5

Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından

mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere

istihdam edilen üst limit 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri

% 50 50.000 USD

6
Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira

giderleri
% 20 200.000 USD

7 Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri % 50 100.000 USD

8 Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları % 70 500.000 USD

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEKLERİ

82



Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin markaları Markalaşma 

Desteklerine ilişkin olarak 2015-09 Tebliğ ile Turquality®

kapsamına alınmıştır.

DÖVİZ KAZ. HİZ.SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEĞİ

Kimler faydalanır :

Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz

kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren

şirket, kurum ve kuruluşlar yararlanabilir.

İşbirliği kuruluşları ile ortaklaşa hareket eden özel

kuruluşlar için destek giderleri ve tutarları artırılmıştır.
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İHRAÇ TAŞIMALARINDA NAVLUN İADESİ DESTEĞİ

2017 yılı başından itibaren , Kuzey Afrika, Güney 

Afrika, Arap Ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine 

yapılan ihracatlara , ülke , ürün ve taşıma modu  

bazında belirlenen azami tutarlar doğrultusunda 

verilen navlun iadeleri 2018 yılında da teslim şekli 

kısıtlaması kaldırılarak devam etmektedir.

Destekten faydalanmanın ön şartı Türk Menşeli 

ürünlerin ihraç edilmesi ve karşılığında bedel 

belirlenmiş olması gerekliliğidir.
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TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ DESTEĞİ

Tarım ürünlerinin, uluslararası piyasalarda 

rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması 

amacıyla hazırlanan program, bağlı olduğu birlikte yapılan 

İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamına 

göre desteklenmektedir.

Para-Kredi Koordinasyon Kurulu Kararı’nda belirtilen 

GTİP’ler ve ürünlerin ihracatında Miktar ve FOB USD 

üzerinden belirlenen oranlar üzerinden hesaplanmak sureti 

ile hak edişlerin iadesini 

ifade eder.
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 Sabrınız İçin Teşekkürler

 kamberkaya@endeksdenetim.com
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