
 

 

DESTEK VE TEŞVİKLER  
İHRACAT DESTEKLERİ 

- MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER 
- HİZMET SEKTÖRLERİNİN İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER 

MALİ DESTEK PROGRAMLARI 

- İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 
- SİGORTA PRİM, TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERİ 
- FİNANSMAN DESTEKLERİ 
- SERMAYE PİYASASI DESTEKLERİ 
- GİRİŞİMCİLİK, AR-GE, İNOVASYON VE KOBİ DESTEKLERİ 
- YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 
- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE YER ALAN FİRMALARA  
UYGULANAN DESTEKLER 

- SERBEST BÖLGELERİN SUNDUĞU AVANTAJLAR 
- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİSEL     
TEŞVİKLER 

- KÜLTÜR VE TURİZM DESTEKLERİ 
- TARIMSAL DESTEKLER 
- YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEKLERİ 
- OTOMOTİV DESTEKLERİ 

 

DEVLET TEŞVİKLERİ DOSYASI İHRACAT DESTEKLERİ 

MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER  

A-İHRACATA HAZIRLIK AŞAMASI DESTEKLERİ  

A-1: ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (UR-GE DESTEĞİ) 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı  

Amaç: Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet 
güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği 
kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlamaktadır. Firmalar UR-GE desteği için 
direk Ticaret Bakanlığına başvuruda bulanamamaktadırlar. Üyesi oldukları işbirliği kuruluşları aracılığıyla 
başvurmaları gerekmektedir.  

 

 

 

 



A-2: PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ  

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı  

Amaç: Yurtdışı müşterilerinin talep ettiği ve satışı gerçekleştirmek için zorunlu olan; kalite/can/mal 
güvenliğine ilişkin belgeleri almaya yönelik giderlerle test/analiz raporlarının giderlerin 
desteklenmesidir.  

B-PAZARLAMA AŞAMASI DESTEKLERİ  

B-1: YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın 
artırılması amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesidir. 

Başvuru Şartları/Süreci: Yurtdışı iş seyahatinin gerçekleşmesinin ardından 3 ay içerisinde bölge 
müdürlüklerine başvuru gerçekleştirilebilir.  

B-2: RAPOR DESTEĞİ  

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Şirketlerin yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları amacıyla 
satın aldıkları raporların desteklenmesidir. 

B-3: YURT DIŞI ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın alınan mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine 
ilişkin giderler desteklenir.  

B-4: SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ DESTEĞİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımına 
katkı sağlamak amacıyla işbirliği kuruluşları önderliğinde ticaret heyetleri düzenlenmesidir. 
 

B-5: SEKTÖREL ALIM HEYETLERİ DESTEĞİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet 
edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerinin, meslek kuruluşlarını 
ziyaret etmelerinin, ilgili tesisleri yerinde görmelerinin ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret 
etmelerinin sağlanması amacıyla ihracatımızın artırılmasıdır. 

 

 



B-6: E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı kazanmalarının desteklenmesidir. 

B-7: İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması, 
teknoloji transferinin sağlanmasıdır. 

B-8: KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİNİN  
DESTEKLENMESİ (KTZ DESTEĞİ) 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Şirketlerimizi küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni yatırımlar çekmek, ihracatı 
artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak. 

B-9: YURT DIŞI BİRİM, MARKA TESCİL TANITIM DESTEĞİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti 
gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır. 

B-10: TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ DESTEĞİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç:  Firmaların bir işbirliği kuruluşu liderliğinde yurt dışı pazarlara girmesi ve söz konusu pazarlardaki 
dağıtım kanalları ağının güçlendirilmesidir. 

B-11: YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım 
faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası 
pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını 
çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir. 

 
B-12: YURT İÇİ FUAR DESTEKLERİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının 
sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile katılımcıların 
desteklenmesidir. 

 



C-MARKALAŞMA AŞAMASI DESTEKLERİ 

C-1: TASARIM DESTEĞİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile 
tasarımcılarının ve Türk tasarımının yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılmasına, pazarlanmasına ve 
markalaşmasına katkıda bulunmaktır. 

C-2: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE 
TURQUALITY® DESTEĞİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik 
yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerinin 
desteklenerek firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla dünya çapında bir oyuncu 
olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve 
yerleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

D-TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat 
potansiyelinin arttırılması E-Mal İhracatçılarına Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Mal ihracatı gerçekleştiren firmaların ürünlerini yurtdışı pazarlarda daha etkin bir şekilde 
tanıtımını sağlamaktır. Mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret 
Bakanlığınca belirlenir. Dahilde İşlem Rejimi (DİR) 
 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

Amaç: Dünya piyasa fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine 
uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirme ve ihraç ürünlerini 
çeşitlendirmektir. Elde edilmesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan 
satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve 
yürütülmesini kapsar. 

Sistemin Destek Unsurları 

a) İthalatta Gümrük ve Eş etkili Vergi Muafiyeti 
b) KKDF İstisnası 
c) Vergi, Resim ve Harç İstisnası 
d) Yurt İçi Alım Avantajları 
e) Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması 
f ) Yurtiçinden Dünya Piyasa Fiyatlarından Tarımsal Hammadde Temini (Buğday, Mısır) 
g) Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama 

HİZMET SEKTÖRLERİNİN İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER  



Ticaret Bakanlığı, teknik müşavirlik sektörüne ve ülkemizin rekabetçi olduğu ve önemli potansiyel 
taşıdığı değerlendirilen diğer hizmet sektörlerine yönelik olarak kapsamlı destek unsurlarını içeren 
devlet yardımı programlarını etkili şekilde uygulamaktadır.  
 

Anılan programlar kapsamında sağlık turizmi, bilişim, film-dizi, eğitim, yönetim danışmanlığı, 
gayrimenkul, yayıncılık, ulaştırma, lojistik, gastronomi, perakende, konaklama sektörleri, ilgili sektöre 
uygun mahiyetteki farklı destek unsurları ile desteklemektedir. 

A-DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ  

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı  

Amaç: Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, 
hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, hizmetler sektöründe 
faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklenmesidir. 

 
B-DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE SAĞLANAN MARKALAŞMA DESTEKLERİ 
 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı  

Amaç: Küresel ölçekte marka haline gelmiş şirketlerin deneyimleri dikkate alınarak hazırlanan 
TURQUALITY Programı ile firmaların yönetsel bilgi birikimlerinin geliştirilmesi, kurumsallaşmalarına 
yardımcı olunması, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla söz sahibi oyuncular haline gelmeleri ve 
dolayısıyla olumlu Türk hizmeti imajının yerleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

C-YURT DIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı  

Amaç: Firmaların; teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve 
hizmet ihracatının artırılmasıdır. 

D-HİZMET İHRACATÇILARINA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı  

Amaç: Ülkemizin hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi ve hizmet gelirlerinin 
arttırılmasını teminen hizmet ihracatı gerçekleştiren kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin 
yurtdışı pazarlarda daha etkin tanıtımını sağlamak. 

E-İHRACATIN FİNANSMANI: TÜRK EXIMBANK DESTEKLERİ 

Türk Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.),  ihracatçıları, 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 desteklemektedir. 

Türk Eximbank’ın Türk ihracatına sağladığı destekler temel olarak üç sacayağına dayanmaktadır.  

Doğrudan ihracatçılara sağlanan kısa ve orta/uzun vadeli krediler, ihracatçıların alıcılarına sağlanan alıcı 
kredileri ile ihracatçıların gerek yurtdışı ve gerekse yurtiçi alıcılarına yaptıkları vadeli satışların tahsilat 
riskini bertaraf etmek amacıyla sunulan alacak sigortası bu üçlü sacayağının unsurlarını oluşturmaktadır. 



Banka’nın bu üç ana destek unsuru kapsamda ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış 29 
ürünü bulunmaktadır.  

F-TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI KREDİLER  

Uluslararası Krediler, Türkiye’den gerçekleştirilecek mal ihracatına veya yurt dışındaki projelere yönelik 
yurt dışındaki alıcıların kredi borçlusu olduğu tek kredi/ garanti programıdır. Kredinin borçlusu, devlet 
garantisi altında ilgili ülkenin kamu kurum ve kuruluşları olabildiği gibi Türk Eximbank tarafından 
muteber kabul edilerek limit tahsis edilen yurt dışı bankalar da olabilmektedir. Alıcı kredisi niteliğinde 
olan Uluslararası Krediler için kredi tutarları işlem bazında belirlenmektedir. Vade seçenekleri OECD 
düzenlemeleri çerçevesinde ihracata konu olan malın ya da projenin niteliğine göre 6 ay ile 18 yıl 
arasında değişmektedir. 

- Yurt Dışı Bankalar Alıcı Kredisi 
- Yurt İçi Bankalar Alıcı Kredisi 
- İhracat Alacakları İskonto Programı  

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurumlar: Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş-Kur 

Kimler Yararlanabilir:  

- İşe alınan kişilerin işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalarının olmaması 
İşe alınacak kişinin İŞ-KUR’a kayıtlı işsiz olması 
- Özel sektör işvereni olması 
- Prim belgelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi ve yasal süresi içinde ödenmesi 
SGK’ya vadesi geçmiş borcun olmaması 

- Kayıt dışı sigortaları çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması 

*Her destek için farklı özel şartlar da yer almaktadır. 

Amaç: Kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların 
istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, 
bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, 
destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır. 

SİGORTA PRİM, TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERİ 

Teşvik veya Destek Veren Kurumlar: Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş-Kur 

Amaç: İşverenlere sigorta prim, teşvik, destek ve indirimleri yoluyla destek olmak 
Kimler Yararlanabilir:  
Prim/hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi ve yasal süresi içinde ödenmesi 
SGK’ya vadesi geçmiş borcun olmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması) 
Kayıt dışı sigortaları çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması. 

 

FİNANSMAN DESTEKLERİ 

Kredi Garanti Fonu 



Amaç: KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek 
imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı 
işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır. 
 
Kredi Faiz Destek Programı 
Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

Amaç: Banka tarafından işletmelere Türk Lirası cinsinden kullandırılacak; işletme, makine teçhizat, 
ihracat ve acil destek kredilerinin faiz/ kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde, KOSGEB 
tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek verilir. 

Kredi Faiz Desteği Çağrı usulüdür. 

SERMAYE PİYASASI DESTEKLERİ 

Firmaların Halka Arz Edilmesinin Faydaları ve KOBİ’lerin Finansman  
Sorununun Çözümünde Kullanılabilecek Sermaye Piyasası Araçları 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: Sermaye Piyasası Kurulu 

Amaç- Kimler Yararlanabilir: Anonim ortaklık statüsünü haiz KOBİ’lerin halka açılmalarının ve paylarının 
borsada işlem görmesinin çeşitli faydaları bulunmakta olup, söz konusu faydalar aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir: 

1. Kaynak İhtiyacının Karşılanması 
2. Ortaklara Likidite Sağlanması 
3. İtibar Görme 
4. Yaygın Tanıtım 
5. Kurumsal Yönetimin Tesis Edilmesi 

KOSGEB DESTEKLERİ 

(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 

GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI KOBİ DESTEK PROGRAMI 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

Amaç: Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim 
imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem 
görmelerinin desteklenmesidir. 

GİRİŞİMCİLİK, AR-GE İNOVASYON VE KOBİ DESTEKLERİ 

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

Amaç: Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş 
planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini 
arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına 
katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve 
sürdürülmesini sağlamaktır. 



Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

Amaç: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile 
girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen 
projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. 

Başvuru Şartları/Süreci: İşletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/ süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir 
ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya 
maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-
ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır. 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

Amaç: Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni 
tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla 
hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. 

KOBİ Teknoyatırım KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

Amaç: Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ ürünlerin üretimini ve 
ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine 
katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir. 

Stratejik Ürün Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı - KOSGEB 

Amaç: Stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesi suretiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik 
üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak, 
üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda 
bulunmak amacıyla yapacakları yatırımların desteklenmesidir. 

İşletme Geliştirme Destek Programı: KOSGEB 

Amaç: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve 
ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının 
karşılanmasıdır. 

Destek Unsurları 
• Yurt İçi Fuar Desteği 
• Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 
• Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 
• Eğitim Desteği 
• Enerji Verimliliği Desteği 
• Tasarım Desteği 
• Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 



• Belgelendirme Desteği 
• Test ve Analiz Desteği 

İş Birliği Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

Amaç: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün 
geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı 
sağlanmasıdır. 

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; 

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat, 
b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet   
geliştirmeleri, 
c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, 
ç)          Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama, 
d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan 
işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı 
nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir. 
 

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

Amaç: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, 
ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma 
değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. 

Teknopazar Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı - KOSGEB 

Amaç: Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve 
İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan 
ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 
desteklenmesidir. 

Bu programdan;  
• Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan 

projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme 
ile hak sahibinden devralmış işletmeler,  

• Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk 
Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,  

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine 
sahip işletmeler yararlanır. 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) DESTEKLERİ 
 
1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı  



Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

Amaç: Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma 
potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan 
faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü 
olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının 
oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Başvuru Şartları/Süreci: Çağrı Usulü başvuru alınmaktadır. 

2239 - Girişimcilik VE Yenilikçilik Eğit. VE Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog. 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

Amaç: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermaye Desteğini kazananlar 
arasından yapılacak elemeyi geçerek önerilmiş adaylara girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yurt 
dışında düzenlenen eğitim programlarına katılım desteği sağlamaktır. 

Başvuru Şartları/Süreci: Çağrı usulü başvuru alınmaktadır.  

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

Amaç: Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını 
teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere 
oluşturulmuştur. 

Başvuru Evraklarının Teslim Edileceği Kurum: TÜBİTAK 

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

Amaç: KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin 
artırılması esasına dayanmaktadır. 

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

Amaç: Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle, teknolojik yeterlilik ve 
bilgi birikiminin artırılması mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi özgün teknolojilerin 
geliştirilmesi teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir. 

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

Amaç: Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), 
Japonya Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan 
patent başvuruları desteklenecektir. 



1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

Amaç: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve  
Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik, TÜBİTAK Öncül AR- 
GE Laboratuvarları Destekleme Programı Uygulama Esasları 

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

Amaç: Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de 
yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, 
ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak 
amaçlanmıştır. 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ  
 
Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
Amaç: Ulusal veya uluslararası sermayeli firmalar tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek yatırım 
projelerini desteklemektedir. 

Başvuru Şartları/Süreci: Yatırım Teşvik Sistemi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmakta 
olup, 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 

1. Bölgesel Teşvik 
2. Öncelikli Yatırım Konuları 
3. Stratejik Yatırımlar 
4. Büyük Ölçekli Yatırımlar 
5. Genel Teşvik 
Yatırım Teşvik Sisteminde Destek Unsurları: 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) Desteği’dir. 

• Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  

• Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı, 
     1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 bin TL’dir.  
• Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, diğer 

bölgelerde ise 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı 
belirlenmiştir.  

 
• Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’den başlamak üzere sektörüne 

göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.  
• Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.  
• Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, 

kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın 
yararlanır. 



Öncelikli Yatırımların Teşviki: Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan 
yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde 
gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır.  

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki:  12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde 
desteklenmektedir.  

Stratejik Yatırımların Teşviki: İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik 
yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.  

Alt Bölge Desteklerinden Yararlanma  
• Aşağıda belirtilen yatırımlara, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından alt 

bölgelerde sağlanan daha avantajlı destekler sağlanacaktır: o Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak 
yatırımlar veya imalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar, o 
Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar.  

• OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan bazı yatırım 
konuları ise; İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2., ve 3. bölgede gerçekleştirilecekler 4. Bölge 
desteklerinden, 4., 5. ve 6. bölgede gerçekleştirilecekler ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel 
desteklerden yararlanacaktır.  

 
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLERİ 
 
Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Amaç: Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir 
yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik 
yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin 
düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, 
teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma 
yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım 
personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir. 

Destek unsurları; Ar-Ge ve tasarım indirimi, Gelir vergisi stopajı teşviki, Sigorta primi desteği, Damga 
vergisi istisnası, Teknogirişim sermayesi desteği, İstihdam desteğidir. 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE YER ALAN FİRMALARA UYGULANAN DESTEKLER 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Başvuru Şartları/Süreci: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu 
Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar 
gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu 
görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. 

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek 
personeli sayısı toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.  

Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje 
kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge 
dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı 
veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. 



Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans 
yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere 
ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek 
kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.  

Firmaların çalıştırdıkları personelinin sigorta primi işveren hissesinin % 50’si, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji 
Geliştirme Bölgesinde 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, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve 
hizmetlerinin, Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden istisnadır.  

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili 
araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda 
düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. 

SERBEST BÖLGELERİN SUNDUĞU AVANTAJLAR 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı Başvuru Şartları/Süreci:  

1. Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı 
2. Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkânı 
3. Kâr Transferi İmkânı 
4. Ticaret Kolaylığı İmkânı 
5. Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı6. AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin 

Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı 
7. Eşitlik Prensibi 
8. Zaman Kısıtlaması Bulunmaması 
9. Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari  
Faaliyet İmkânı 
10. Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı 
11. Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı 
12. Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi 
13. Stratejik Avantaj 
14. Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı 
15. Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
 

Başvuru Şartları/Süreci: Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere aşağıdaki destekler  
sağlanmaktadır. 

1.Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 
2.Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik 
3.Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 
4.Enerji Desteği 
5-Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun uygulanması ile 
ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.  
Atıksu arıtma tesisi işleten bölgelerden belediyelerce atıksu bedeli alınmaz. 



6- Organize sanayi bölgeleri kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri 
teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.  
7- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda 
faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamu 
kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçekve tüzel kişilerce birlikte 
oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadi 
işletmeler kurumlar vergisinden muaftır.  
8- Organize sanayi bölgelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından 
itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisi muafiyetinden faydalanırlar.  
9- Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz 
veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır.  
10- Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde yapılan Yapı ve Tesisler Bina 
İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müstesnadır.  

KÜLTÜR VE TURİZM DESTEKLERİ 
Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Amaç: Hazine ve orman arazilerinin turistik tesis yatırımlarına tahsisi sağlanmaktadır. 49 yıla kadar tahsis 
işlemi yapılmaktadır. 

Orman Fonuna Katkı Bedelinin Taksitlendirilmesi 
Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Amaç: Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin, ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis 
tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır. 

Elektrik, Gaz ve Su Ücretlerinde İndirim 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Amaç: Elektrik, gaz ve su ücretlerinin 
destek kapsamına alınması  

Başvuru Şartları/Süreci: “Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki 
sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.” hükmüne istinaden, 
işletmelere elektrik enerjisi desteği sağlanmaktadır. Yabancı Personel ve Sanatkâr Çalıştırılması 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Amaç: “Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir...” hükmüne dayanarak 
yabancı personel ve sanatkâr istihdam eden işletmelere destek sağlanmaktadır. 

 

 

Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Amaç: Bireysel olarak veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde; Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm fuarlarına katılım masraflarının, Bölge 



tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin 
aşağıda belirtilen usul, esas ve oranlar çerçevesinde Tanıtma Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili 
tertiplerinden bu amaçla belirlenen ödeneklerle sınırlı olmak kaydıyla ödenmesidir.  

Emlak Vergisi Muafiyeti  

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  
Amaç: Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan 
Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve 
işletmelerine dahil binaları, inşalarının sona verdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde 
turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici 
muafiyetten faydalandırılır. 

Bina İnşaat Harcı İstisnası  

Teşvik veya Destek Mevzuatı: Turizm İşletme Belgeli Tesislere Sağlanan Diğer Avantajlar 

Amaç: “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet 
Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler” bina inşaat harcı 
istisnaları arasında yer alır. 

Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim, Harç İstinası  

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Amaç: İhracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç 
pazarlarını geliştirmek amacıyla ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve 
faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin 
sistemdir. 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Mevzuatı Uyarınca Sağlanan Haklar  

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Amaç: Turizm İşletmesi Belgesi ile Turizm Yatırımı Belgesi ayrımı yapılmaksızın, Bakanlığımızdan Turizm 
Belgeli tesisler, mesafe şartı veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı aranmadan Turizm belgeleri ile alkollü 
içki satış izni alabilmektedirler. 

Bakanlık Belgeli Deniz Turizmi Tesislerine Sağlanan Hak ve Kolaylıklar 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Amaç: “Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılabilmeleri için yurt dışından 750.000 
Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlamaları gerekir. Deniz turizmi tesislerinin de ihracatçı 
sayılmalarına yönelik düzenleme yapılmıştır. İllerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörleri 
arasına “turizm yatırım veya turizm işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları” eklenmiştir. 
Kruvaziyer Turizm Destekleri 

Ülkemize Kruvaziyer Gemi İle Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması  

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü  



Amaç: Ülkemizde kruvaziyer hizmeti veren limanlara, 1.1.2018 tarihinden başlamak üzere 31.12.2019 
tarihine kadar 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile yabancı turist getiren (A) 
grubu seyahat acentalarına destek sağlanır. 
 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile yabancı turist getiren (A) grubu seyahat 
acentaları yararlanabilir. 

TARIMSAL DESTEKLER 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 

Amaç: Tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme 
projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin 
çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması 
amacıyla Tarımsal Desteklemeler verilmekte ve çiftçiler kayıt altına alınmaktadır. 
Tarımsal üretimle iştigal eden çiftçiler (mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az 
bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler) 
desteklemelerden yararlanmaları için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir.  
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı 

Amaç: Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonu, tarımsal pazarlama altyapısının 
geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması 
için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEKLERİ 

Yerli Aksam Desteği  
Teşvik veya Destek Veren Kurum: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Amaç: Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların elektrik üretim tesisinde yerli 
aksam/bütünleştirici parçaların kullanımının sağlanması  

Başvuru Şartları/Süreci: Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, 
Başvuru ve Beyannameler için içinde bulunulan yılın en geç 1 Ağustos tarihine kadar Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’na başvurmak zorundadır. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmamaktadır. 

OTOMOTİV DESTEKLERİ 

Otomobil Hurda Teşviki 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
  
Amaç: 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak 
yeni araç alımında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamasına ilişkin teşviktir. Doğrudan veya ihracatçılar 
vasıtasıyla ihraç eden ya da hurdaya çıkartan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş 
mirasçılar yararlanabilir. 

 
 
 
 



Not 1 : Devlet Teşvikleri Dosyası kapsamında verilen bilgiler, kurumların güncel verilerine göre 
hazırlanmış olup, içeriğindeki teşvik, destek ve indirimler mevzuat ve uygulamada gerçekleşecek 
değişikliklere göre farklılık gösterebilir. 
 
Not 2: Destek ve Teşvikler hakkında paylaşılan bilgiler, İlimiz ticaret erbabının yararlana bileceği 
formda,  İzmir Ticaret Odası tarafından hazırlanan İZTO VİZYON Dergisi’nin ek yayınından 
faydalanarak, düzenlenmiştir.  
 
 
 
 
 

HAZIRLAYAN 
 

Yaşar KARS 
15.08.2019
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