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EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT DESTEKLERİ BİLGİ NOTU
1. PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ
Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve
insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş
kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri insan can, mal emniyeti ve
güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme
işlemleriyle ilgili harcamaların bir bölümünün Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan
karşılanmasıdır.
Destekten Yararlanacak Kuruluşlar: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
ticari ve sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen
kolektif, komandit, anonim, ltd. ve kooperatif şirketler.
Destek Oranları ve Harcamalar:
 Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 Belgelendirme tetkik giderleri
 İlk yıla ait belge kullanım ücreti
 Test/analiz raporu giderleri
 Zorunlu kayıt ücretleri
 Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık sertifika ücreti
 Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti
Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde şirketlerin EK 5 Destek Kapsamındaki
Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan belgelere ilişkin alım giderleri %50 oranında ve her
bir Pazara Giriş Belgesi başına en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenir. Şirket
başına yıllık 250.000 ABD Doları’na kadar destek verilir.
Destek Sağlayan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi: Başvuru için Gerekli Belgeler
Listesinde (EK 1) belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu Pazara Giriş Belgesinin
düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği’ne yapılır. Başvuruda bulunan şirketlerin eksik bilgi ve belgelerini, bildirim
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tarihinden en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 ay içerisinde
tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içerisinde yapılmamış kabul edilir.
2. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN
DESTEK
2014/6 sayılı “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar”
çerçevesinde Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan irket1erin, anılan Karar
kapsamındaki ürünlerin kari1arinda gösterilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları
ye miktar barajları dikkate alınarak (EK-1) ihracatlarının gercek1etiri1mesini müteakip, bu
Genelge’de belirtilen giderlerinin (EK-2) mahsup yoluyla kari1anmasina i1ikin uygulama
usul ye esasların belirlenmesidir.
Destekten Yararlanacak Kuruluşlar: Desteklerden, Türkiye’de yerleşik sınai
ve/veya ticari faaliyette bulunan irket1er ile üreticiler yararlanabilir.
Destek Oranları ve Harcamalar: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri
çerçevesinde karşılanmak üzere; Md. 4 de belirtilen tabloda yer alan ürünlerin ihracatında,
yine tabloda belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları
dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanır. Detaylı Bilgi için:
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD?_adf.ctrlstate=18m1x5jsop_761&_afrLoop=389764754275884&_afrWindowMode=0&_afrWind
owId=18m1x5jsop_819#!
Destek Sağlayan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
Müracaat Şekli ve Müracaatın

Değerlendirilmesi: Mahsup işlemlerinden

faydalanmak için fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle
birlikte müracaat edilmesi gerekir. Adına hesap açılan ihracatçı birliklerine başvuruları
sırasında, Maliye Bakanlığı'na hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınır. İhracatçı
Birlikleri hak ediş tutarını belirleyerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilir.
3. SEKTÖREL

NİTELİKLİ

ULUSLARARASI

YURT

İÇİ

FUARLARIN

DESTEKLENMESİ
Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış
tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin
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yapacakları harcamaların bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar
çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.
Destekten Yararlanacak Kuruluşlar: Desteklerden; Bakanlıkça belirlenen şartları
haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörler yararlandırılır.
Destek Oranları ve Harcamalar: Organizatörlerin; yurt içi fuarların tanıtımı ve bu
fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin sağlanması amacıyla yurt dışında
gerçekleştirilmek üzere;
 Yurt içi fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, toplantı ve duyuru,
 Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,
 Elektronik ortamda tanıtım/videowall, mültivizyon gösterileri,
 Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,
 Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuar ziyareti
kapsamında en fazla 2 (iki) organizatör çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri,
 Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda
toplam alanı 18 m2’yi geçmemek üzere info stand katılımları,
 Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda
gösteri/etkinlik/trend alanı,
Yurt içi fuarlarda organizatörlerin Bakanlığa sunacağı tanıtım projelerine verilecek ön
uygunluğa istinaden, bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetleri harcamaları; yurt içi
fuarların performansına yönelik Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami %75’e
kadar olmak üzere, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde
150.000 ABD Dolarına kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 50.000 ABD
Dolarına kadar destekten yararlandırılır.
Destek Sağlayan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi: Desteklerle ilgili gerekli tüm
bilgi ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; organizatör
tarafından Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir.
Yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla,
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eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilebilir. İlave süre Bakanlıkça
belirlenir. Yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde yapılmayan
müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.
Şanlıurfa
4. DÖVİZ

KAZANDIRICI

HİZMET

TİCARETİNİN

DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ
Türkiye'nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmak ve hizmet sektörlerinin
uluslararası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim
sektörlerine verilen “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”, “belgelendirme”,
“ticaret heyeti”, “alım heyeti” ve “danışmanlık” desteklerini kapsar.
Destekten Yararlanacak Kuruluşlar: Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve
işbirliği kuruluşları,
Destek Oranları ve Harcamalar:
Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Destekler
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke,
uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya 4 / 19 hazırlatacakları
raporlara ilişkin giderler; sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için %60 oranında ve
yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında
ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı
kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve
organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve
yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında
ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler
Bilişim şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat ya
da yatırımla ilgili konularda satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler;
bilişim şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,
işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında
karşılanır.
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Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda
kullanılmak üzere üretilen bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı satışına
yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri; uygulama başına %50 oranında ve en fazla
50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Film Sektörüne Yönelik Destekler
Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ile işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke,
uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları ya da hazırlatacakları raporlara
ilişkin giderler; film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler için %60 oranında ve yıllık en fazla
100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla
300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketi ve/veya
bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım,
danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler için
%50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70
oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Eğitim Sektörüne Yönelik Destekler
Eğitim kurumlarının ve işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya
yatırım ile ilgili konularda satın alacakları ya da hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler;
eğitim kurumları için %60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği
kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı
kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve
organizasyon giderleri; eğitim kurumları için %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD
Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları
tutarında karşılanır
Destek Sağlayan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Uygulamacı Kuruluş: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret
ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik
veya kuruluşu ya da teknokenti,
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Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi:
Bu Tebliğ kapsamında herhangi bir destekten yararlanabilmek için yapılan giderlere
ilişkin ödeme belgeleri ve ilgili diğer belgelerin tevsik edilmesi gerekir. Destek başvurularının
değerlendirilebilmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin hususlar
Genelge ile belirlenir. Bakanlık, Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterlikleri; ödeme yapılacak yararlanıcıyı ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’na (TCMB) bildirir.
5. TEKNİK

MÜŞAVİRLİK

HİZMETLERİNE

SAĞLANACAK

DEVLET

YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığı tarafından hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde müteahhitlik
sektörüne yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla Teknik Müşavirlik Şirketleri,
Müteahhitlik Şirketleri ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen bazı
faaliyetlere ilişkin harcamaların Destekleme

ve Fiyat

İstikrar

Fonu'ndan (DFİF)

karşılanmasını amaçlamaktadır.
Destekten Yararlanacak Kuruluşlar: Teknik Müşavirlik Şirketleri (TMŞ),
Müteahhitlik Şirketleri ve İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri kapsar.
Destek Oranları ve Harcamalar:
TMŞ'lerin yurt dışında açılan ofislerine ait brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç
giderleri %50 oranında yıllık en fazla 40.000 ABD Doları desteklenir. Yurt dışı ofislerde
istihdam edilen;
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en
fazla 60.000 ABD Doları,
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanı brüt maaşı %50 oranında, yıllık
en fazla 36.000 ABD Doları, desteklenir.
TMŞ ve İşbirliği Kuruluşlarının reklâm, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin
giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 75.000 ABD Doları desteklenir.
TMŞ'lerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70
oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları desteklenir.
Yurt İçi Eğitim Desteği, Teknoloji ve Yurt Dışı Eğitim Desteği, Sektörel Araştırma
Desteği, Fizibilite Etüdü ve Nazım (Master) Plan Hazırlanması Desteği, Sözleşme Desteği
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Destek Sağlayan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Uygulamacı Kuruluş: Teknik müşavirlik veya müteahhitlik sektörlerinde faaliyet
gösteren şirketlerin kurduğu dernek, birlik, konsey, kuruluş ve kooperatifler ile üniversiteleri,
Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi: Bu Tebliğ kapsamındaki
faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin harcama ve hakediş
belgeleriyle tevsik edilmesi gerekmektedir. Destek ödemesine ilişkin istenecek diğer bilgi ve
belgeler ile uygulamaya ilişkin hususlar Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları
ile belirlenir. Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen TMŞ,
Müteahhitlik Şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'na bildirir.
6. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ
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. Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler
ile işbirliği kuruluşlarına pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin olarak verilen
destekleri kapsar.
Destekten Yararlanacak Kuruluşlar: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif
şirketleri.
Destek Oranları ve Harcamalar:
Bu Tebliğ kapsamında 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 Dolarını
geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri. b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD
Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.
Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği
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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.
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alım desteği
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.
Sektörel Ticaret Heyeti Ve Alım Heyeti Programları Desteği
Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım
heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına
kadar desteklenir.
E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70
oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Destek Sağlayan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Uygulamacı Kuruluş: 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 kooperatifleri,
Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi: Bu Tebliğ kapsamındaki
faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için giderlerin ödeme belgesi ve diğer
belgelerle birlikte tevsiki gerekir. Destek ödeme başvuruları Uygulama Usul ve Esaslarında
belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde
Bakanlığa yapılır. Altı aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır.
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7. ULUSLARARASI

REKABETÇİLİĞİN

GELİŞTİRİLMESİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Bu Tebliğin 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. Türkiye’de sınai
ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile
İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri ve Bakanlıkça Tebliğ amaçlarına uygun olarak
gerçekleştirilecek faaliyetlerin desteklenmesini kapsar.
Destekten Yararlanacak Kuruluşlar: Türk Ticaret Kanununun 124 üncü
maddesinde belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet
gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,
Destek Oranları ve Harcamalar: Şirketlerin bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan
konularda, eğitimcilerden alacağı program bazında belirlenecek süreyi geçmeyen yurtiçi
eğitimlere ilişkin giderlerinin yıllık toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere % 70’i
desteklenir.
Destek Sağlayan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Uygulamacı Kuruluş: 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 kooperatifleri,
Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi: Bu Tebliğin 6 ncı maddesi
kapsamında düzenlenen eğitim programlarına ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve
Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde
şirketler tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilir. 6 aylık sürenin hesaplanmasında
Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır. Bu Tebliğ kapsamındaki UR-GE projesi faaliyetlerine
ilişkin destek ödemesi başvuruları ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında
belirtilen diğer belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde
Bakanlığa yapılır. 6 aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır.
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8. YURT

DIŞI

BİRİM,

MARKA

VE

TANITIM

FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İLE UYGULAMA USUL VE
ESASLARI
Bu Tebliğ’in 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 birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye
Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan
(DFİF) karşılanmasıdır. Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği
Kuruluşlarına verilen destekleri kapsar.
Destekten Yararlanacak Kuruluşlar: sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler
ile İşbirliği Kuruluşları.
Destek Oranları ve Harcamalar:
Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi
Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt
dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında
açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir
birim başına;
a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000
ABD Dolarına kadar,
b) (Değişik: R.G. 12/12/2014-29203) Açılan birimin ofis, showroom, depo, ürün
teşhir serası/tarlası veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000
ABD Dolarına kadar
desteklenir.
Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği
Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm,
tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için
yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
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Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında
tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD
Dolar’ına kadar desteklenir.
Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi
Türkiye Ticaret Merkezlerinin brüt kira giderleri (net kira ve vergiler) %60 oranında ve
Türkiye Ticaret Merkezi başına yıllık en fazla 1,5 milyon ABD Doları’na kadar desteklenir.
Destek Sağlayan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Uygulamacı Kuruluş: 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 kooperatifleri,
Müracaat Şekli

ve

Müracaatın

Değerlendirilmesi:

Şirketler

ve

İşbirliği

Kuruluşlarınca, bu Tebliğ kapsamında desteğe konu yurt dışı ödeme belgeleri ile yurt dışında
düzenlenen diğer belgelerin harcamanın yapıldığı ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne
onaylatılması gerekir. Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak
şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na
(TCMB) bildirilmesi konusunda İBGS’nin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri
yapabilir.
9. TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ İLE UYGULAMA USUL VE
ESASLARI
Bu Tebliğ ile Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını
teminen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin
gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt
dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan
karşılanması amaçlanmaktadır.
Destekten Yararlanacak Kuruluşlar: Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden,
tasarımcı

şirketleri,

tasarım

ofisleri

ile

Birlikler,

yararlandırılabilir.
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Destek Oranları ve Harcamalar: Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan
tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla, a) Yurt dışına
yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin
giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları, b) Yurt dışında açacakları
birimlerinin; (1)Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD
Doları, (2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile
vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 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 en fazla 50.000. ABD Doları,
ç) İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
150.000 ABD Doları,
d) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol
sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj
tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende
operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk,
maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her
türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım
(CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri
İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb.
bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları
ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi
ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50
oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, desteklenir
Destek Sağlayan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi: Bu Tebliğin 4, 5 ve 6'ncı
maddelerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılacak olan tasarımcı şirketleri,
tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekler birlikleri tarafından yurtdışında gerçekleştirilen
giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer bilgi ve
belgelerin,

faaliyet

ve/veya

harcamanın

Müşavirliği/Ataşeliği,

faaliyet

ve/veya

yapıldığı

harcamanın

bölgedeki
yapıldığı

Türk

Ticaret

ülkede

Ticaret

Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve
12

T.C
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi

harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay, [4ve 5'inci maddelerin (c) bentleri için bu
süre 18 aydır] içerisinde, gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini
teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile tasarım dernek-birlikleri tarafından faaliyet
alanına göre ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne, Birlikler tarafından Müsteşarlığa
ibraz edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen 6 ve 18 aylık sürelerin hesaplanmasında,
usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak
kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Müsteşarlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme
yapılmasına karar verilen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım derneklerbirlikleri ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirir.
Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi
öncelikle yapar.
10. TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI
İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITYNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA TEBLİĞ
Bu Tebliğde belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri,
Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri
harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin
ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile
İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt
dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının
pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara
ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde
ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme
ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.
Destekten Yararlanacak Kuruluşlar: Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri,
Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler yararlandırılabilir.
Destek Oranları ve Harcamalar:
İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Desteklenmesi
Kuruluşların iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda tanıtılması amacıyla
gerçekleştirecekleri, EK-1’de belirtilen harcamalar,
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a) Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250.000 ABD Doları
tutarında,
b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000
ABD Doları tutarında, desteklenir.
(2) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden
Birlikler %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 500.000 ABD Doları desteklenir.
(3) Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik
başına 250.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi
Şirketlerin, Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alındığı tarihten
sonra;
a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek
kapsamına alınan markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50
oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
b) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, destek
kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri, EK-1’de belirtilen
tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,
TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi
TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına
alınan şirketlerin;
a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile
TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin
giderleri,
b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve
mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre
belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık
dahil her türlü giderleri,
c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki
şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün
tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 5 kişi için,
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ç)

Hedef

pazar

olarak

belirledikleri

ve

Bakanlıkça

onaylanan

ülkelerde,

TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri, EK1’de belirtilen tanıtım harcamaları,
d)

Hedef

pazar

olarak

ve

belirledikleri

Bakanlıkça

onaylanan

ülkelerde,

TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak;
1) Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza/lokanta/kafeye ilişkin;
i) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan
birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile
hukuki danışmanlık giderleri,
ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri,
mağaza/lokanta/kafe başına azami 200.000 ABD Doları,
2) Açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı
markaların

satıldığı

teşhir

mekanı

(showroom)/büyük

mağazalar

(department

store)/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shopin shop), kiosk, stant
(floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;
i) Brüt Kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan
birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile
hukuki danışmanlık giderleri,
ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim
başına azami 200.000 ABD Doları,
3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek,
5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 mağaza için,
i) Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına
azami 200.000 ABD Doları,
ii) Kurulum/Dekorasyon harcamaları mağaza başına azami 100.000 ABD Doları,
4) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) ve (2)’nci alt bentleri
çerçevesinde açtıkları birimlerin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı
olması durumunda; Bakanlık/Birlik tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira
uygulamasının bulunmadığı birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için
kullanılan palet miktarına göre hesaplanan) ve Bakanlık/Birlik tarafından incelenen ilk kira
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tutarı, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro
kirası,
e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, EK-2’de
belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler,
f) Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, %50 oranında desteklenir.
TURQUALITY® Programının Desteklenmesi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birliklerin TURQUALITY® Programının
yürütülmesi konusunda;

a) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş
yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin
belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve
işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile
TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü
denetim ve danışmanlık giderleri,
b) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak
ürün

ve

üretim

süreçlerinin

iyileştirilmesi,

operasyonel

mükemmellik,

stratejik

konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla
ilişkiler, iletişim, reklam, vb konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik,
danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,
c) TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu
Türk

malı

imajının

oluşturulması

ve

yerleştirilmesi

için

yurtiçi

ve

yurtdışında

gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve
tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar
istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk
vb. giderleri,
ç)

TURQUALITY®

Programın

kurumsallaştırılması

ve

TURQUALITY®

Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları,
Destek Sağlayan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri

16

T.C
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi

Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi: Bu Tebliğ kapsamındaki
faaliyetlerin

destek

ödemesinden

yararlandırılabilmesi

için,

giderlerin

Bakanlıkça

düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen belgelerle tevsik edilmesi
gerekmektedir. Söz konusu belgelerden; sözleşme, fatura ve ödeme belgesi harcama
belgeleridir.
(2) Genelgede belirtilen belgelerin, “ödeme belgesi” tarihi esas alınarak en geç 6 ay (fuar
katılımı başvuruları için 12 ay) içinde; otomasyon sisteminden yapılan başvuruyu müteakip
şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, Kuruluşlar
tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.
11. İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ İLE UYGULAMA USUL VE
ESASLARI
Desteğin Amacı: Bu Tebliğin amacı, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü
haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli
ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır.
Destekten Yararlanacak Kuruluşlar: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
Destek Oranları ve Harcamalar: Bu Tebliğ kapsamında; SDŞ’lerin 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. Bu Tebliğ kapsamında, bir SDŞ’ye, istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki
elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanır.
Destek Sağlayan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi: SDŞ’lerin bu destekten
yararlanmaya yönelik başvuruları doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İhracat Genel
Müdürlüğü) yapılır.
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