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AR-GE MERKEZLERİ DESTEĞİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• En az 15 tam zaman Ar-Ge personeli istihdam eden şirketler

• En az 10(on) tasarım personeli istihdam eden şirketler

• Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde bulunan işletmeler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi: Kamudan ya da uluslararası fonlardan desteklenen Ar-ge, yenilik ve tasarım 
projelerindeki harcamaların tamamı ile Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım harcamalarının 
bir önceki yıla göre artışının yarısı gelir vergisi indirimine tabi tutulur.

• Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Primi Destekleri: Kamudan ya da uluslararası fonlardan desteklenen Ar-ge, yenilik 
ve tasarım projelerinde çalışan Ar-ge, tasarım ve destek personelinin ücretlerinden Doktoralı veya matematik, 
fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yüksek lisanslı olanlar için %95; yüksek lisanslı veya matematik, fizik, kimya ve 
biyoloji alanlarında lisanslı olanlar için %90; diğer çalışanlar için %80 gelir vergisi indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca 
bu personellerin sigorta primi işveren hissesine %50 indirim uygulanmaktadır.

• Damga Vergisi İstisnası: Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetleriyle ilgili düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

• Nace Rev.2 faaliyet sınıflandırmasına göre C- imalat başlığında yer alan; 29(motorlu kara taşıtı, treyler (römork) 
ve yarı treyler(yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar, 30.30(hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla 
ilgili makinelerin imalatı), 30.40 (askeri savaş araçlarının imalatı, 30.91(motosiklet imalatı), 30.99(başka yerde 
sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı sınıflarından yer alan sektörler için Ar-ge personeli istihdam 
sayı şartı 30 personel olarak belirlenmiştir.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

4) Başvuru Yeri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ENERJİ TEŞVİKLERİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Atık Su Arıtma Tesisleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik 
enerjisi gideri Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda vergiler ve kesintiler hariç tüketim üzerinden ilgili atıksu 
altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenmektedir. Bu oran %50’ye kadar uygulanabilmektedir.

• Yönetmelik ek-1’inden yer alan “Geri Ödeme Belgesi” doldurularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru 
yapılmaktadır. Bu belge 5 yıl süre ile geçerli olup, süresi geçen belgelerin yenilemesi yapılmaktadır.

• Tesisin atıksularını arıtmak amacıyla kimyasal, ikincil ve/veya ileri arıtma yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını 
sağlıyor olması gerekmektedir.

• Çevre Kanunu uyarınca alması gereken izin belgesini alınmış olması gerekmektedir. Arıtılan atıksuyun geri 
dönüşümlü olarak kullanılması durumunda atıksu deşarjı olmadığına dair belgelerin sunulması ve Su Kirliliği 
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Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili Tebliğlerde yer alan hükümlerinin yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

• Arıtma tesisinde ayrı bir elektrik sayacının olması gerekmektedir.

• Geri ödemelerin yapılabilmesi için her yıl Nisan ayı sonuna kadar ilgili belgeler hazırlanarak Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüklerine başvuru dosyası ile başvuru yapılmaktadır.

3) Başvuru Dönemi

Her yıl Nisan ayı sonuna kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

4) Başvuru Yeri

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri

BİRLEŞEN KOBİ’LERE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

1) Kimler Yararlanabilir?

Birleşme işlemini yapan,  250/ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 
bilançosundan herhangi biri 40.000.000/kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• KOBİ’lerin birleşmesini teşvik etmek amacıyla 6770 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesine 
beşinci fıkra hükmü eklendi. Ancak, bütün KOBİ’ler indirimli Kurumlar Vergisi’nden yararlanamayacak, sadece üretim 
faaliyeti ile iştigal eden KOBİ’ler üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için bundan yararlanabileceklerdir. 
Hangi oranda indirim yapılacağını ise Bakanlar Kurulu belirleyecektir ve uygulanacak maksimum indirim oranı %75 
olacaktır. 

• Birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları 
ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dâhil olmak üzere üç hesap döneminde 
münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli oranda 
kurumlar vergisi uygulanacaktır.

• Ancak, üretim faaliyetleri dışında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanmayacaktır. 
Bu nedenle de, birleşilen kurumun muhasebe kayıtlarını üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlarını diğer kazançlarından 
ayrı olarak tespitine imkân verecek şekilde tutması gerekmektedir.

• Devir tarihinden sonra, devir tarihi itibarıyla faaliyette bulunulan alanlardan farklı alanlarda üretim faaliyetlerine 
başlanılması halinde, bu yeni üretim faaliyetlerinden kalan süre içerisinde elde edilen kazançlara da kurumlar 
vergisi oranı indirimli olarak uygulanabilecektir.

• Birleşmeden sonra birleşilen kurumun KOBİ niteliğini kaybetmesi durumunda da münhasıran üretim faaliyetinden 
elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilecektir.

• Kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, 
bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar 
için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

• Bakanlar Kurulu bu yetkisini henüz kullanmamıştır.

3) Başvuru Dönemi

Aktif
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4) Başvuru Yeri

Uygulamaya ilişkin Bakanlar kurulu kararı, usul ve esasları belirleyen tebliğ Maliye Bakanlığınca henüz yayınlanmamıştır.

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
• 1) Kimler Yararlanabilir?

• Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler

• Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)

• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• ISO 9000 serisi

• ISO 14000 serisi

• CE işareti

• Uluslararası nitelikteki diğer kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler

• ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri

• Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuvar analiz raporlarını 
alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları)

• Ek 5’de yer alan diğer belge ve sertifikalar Destek oranı %50, azami destek tutarı 25.000 ABD Doları

3) Başvuru Dönemi

Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir.

4) Başvuru Yeri

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ KATILIM DESTEĞİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• 81 ilde örnek olarak seçilen Çiftlik muhasebe veri ağı(ÇMVA) sistemine kayıtlı olan tarımsal işletmeler(6.000 adet 
işletme belirlenecektir.)

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• İşletme başına yılda bir kez 2016 yılı için 425 TL katılım desteği

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

4) Başvuru Yeri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI PROJELERİN DESTEKLENMESİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve 
üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal 
üretimi yapan işletmeler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Verimlilik Artırıcı Projeler:

• Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, çalışanlar arasından enerji yöneticisi 
görevlendirilir. Enerji yönetimi faaliyetleri kapsamında, enerji verimliliğini artıracak önlemler alınır.

• Enerji yöneticisi sertifikası almak için etüt-proje eğitimlerine en az 75 saat katılım zorunluluğu vardır.

• İşletmeler, ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı 
belgesine sahip olmalıdır.

• KDV hariç en fazla 1.000.000 TL olan projeler desteklenir. Destek oranı en fazla %30 hibe niteliğindedir.

• Uygulaması tamamlanmış projeler hariç firma başına en fazla 5 proje başvurusu yapılabilir.

• Proje bedelinin, projenin sağladığı verimlilik tasarrufuna bölünmesiyle elde edilen geri ödeme süresi en fazla 5 yıl 
olmalıdır.

• Proje bedelinin en fazla %50’sine kadar, tesisin elektrik üretimini karşılamak amacıyla, tesise en fazla 10 km 
mesafede yenilenebilir elektrik üretim sistemi ve/veya mikrokojenerasyon veya bakanlık tarafından belirlenen 
asgari verim değerine sahip kojenerasyon sistemleri kurulabilir.

Gönüllü Anlaşmalar:

• Endüstriyel işletme, başvurudan önceki 3 yıl içerisinde toplam enerji tüketiminin, üretilen ürüne bölünmesiyle 
elde edilen ürün başına ortalama enerji tüketim değerini en az % 10 oranında azaltmayı taahhüt ederek gönüllü 
anlaşma yapabilmektedir.

• İşletmeler, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmalıdır.

• Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren endüstriyel işletmesinin, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji 
giderinin %20’si, 200.000 TL’yi aşmayacak şekilde desteklenir.

• Endüstriyel işletme içinde tüketilen enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine 
dönüştüren tesislerinde, bakanlık tarafından belirlenen asgari verim değerine sahip yurt içinde imal edilen 
kojenerasyon tesislerinde veya yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen enerjiyi; bu tesislerin anlaşma dönemi içinde 
işletmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ürünbaşına enerji tüketim değeri hesaplamasından 
düşülmektedir.

• Gerekli şartları sağlayan endüstriyel işletmelere, enerji verimliliği etiketi (ENVER) verilebilmektedir.

3) Başvuru Dönemi

Verimlilik artırıcı projeler için, her yıl Ocak ayı içerisinde başvuru yapılır.

Gönüllü anlaşma başvuruları için, her yıl Ekim ayı içerisinde başvuru yapılır.

4) Başvuru Yeri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
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GENEL DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Destekler 3 yıllık program ile sürdürülür, program bitiminde işletmenin talebi halinde program yenilenir, desteklerin 
oranı 1. illeri için %50; 2., 3., 4. bölge illeri için %60; 5., 6. bölge illeri için %70’dir.

• Yurt İçi Fuar Desteği: Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 TL/m2, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nda 100 TL/m2, işletme başına en fazla 50 m2(büyük ürün sergilemelerinde 100 m2’ye artırılabilir), en fazla 
45.000 TL hibe

• Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: Konaklama, ulaşım, tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı 
organizasyon giderleri; gezi başına gidilen ülkeye göre 3.000 TL veya 5.000 TL, toplam en fazla 20.000 TL hibe 

• Tanıtım Desteği: Yurt içi marka tescil sahibi KOBİ’lere verilir; ürün kataloğu, yurt dışındaki basılı yayınlara reklam 
verme, web/mobil tabanlı tanıtım giderleri için destek verilir; her bir katalog gideri için en fazla 5.000 TL, toplam 
en fazla 10.000 TL hibe; her bir reklam gideri için en fazla 7.500 TL, toplam en fazla 15.000 TL hibe; her bir web 
tabanlı tanıtım gideri için en fazla 5.000 TL, mobil tabanlı tanıtım gideri için en fazla 7.500 TL, toplam en fazla 
15.000 TL hibe, tanıtım desteği üst limiti 25.000 TL hibe şeklindedir.

• Eşleştirme Desteği: Danışmanlık, Organizasyonel, Daimi Sergi Alanı hizmetleri; en fazla 30.000 TL hibe 

• Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Yeni istihdam edilecek en az 2 yıllık üniversite mezunu elemanlar için, aynı anda 
en fazla 2 eleman, net ücret üzerinden hesaplanan değere göre eleman başına en fazla 2 yıllık mezunlara 1.500 TL/
ay, 4 yıllık mezunlara 2.000 TL/ay, yüksek lisans ve üzeri mezunlara 2.500 TL/ay, toplam en fazla 50.000 TL hibe, 30 
yaş ve altında kadın yönetici istihdam edilmesi durumunda desteklere 1.000 TL ilave edilir.

• Danışmanlık Desteği: Uygulama esaslarında yer alan konu başlıklarına göre, her bir danışmanlık hizmeti en az 20 
adamxgün, en fazla 6.000 TL olmalı, toplam en fazla 22.500 TL hibe

• Eğitim Desteği: Uygulama esaslarında yer alan konu başlıklarına göre, eğitim başına en fazla 2.500 TL, bir konu 
başlığına en fazla 7.500 TL, toplam 20.000 TL hibe

• Enerji Verimliliği Desteği: Son 12 ayda enerji tüketimi 20 TEP(Ton Eşdeğer Petrol) olan işletmelerin enerji verimliliği 
projelerine en fazla 75.000 TL hibe

• Tasarım Desteği: Ürün tasarımına yönelik hizmet alımları; tasarımlar tescil belgesi alımıyla sonuçlanmalıdır;  
22.500 TL hibe

• Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili, Entegre Devre Topografyaları 
Tescil ve Marka Tescil belgelerinin giderleri; 30.000 TL hibe; TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı 
aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

• Belgelendirme Desteği: Ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 
belgelerinin giderleri; 30.000 TL hibe; TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) 
oranında desteklenir.

• Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği: Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularındaki giderler;   30.000 
TL hibe

• Bağımsız Denetim Desteği: SPK tarafından yetkili kuruluşların verdikleri bağımsız denetim hizmeti giderleri;  
15.000 TL hibe
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• Gönüllü Uzmanlık Desteği: İşletmelerin, ihtiyaç duydukları konularda Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetlerde 
Gönüllü Uzmanların konaklama ve ulaşım giderleri için her bir hizmet için an fazla 2.500 TL, toplam en fazla  15.000 
TL hibe

• Lojistik Desteği: Yeni ihracat yapacak işletmelere her bir uluslararası ticaret için 8.000 TL, toplam en fazla  40.000 
TL hibe

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

4) Başvuru Yeri

KOSGEB Hizmet Merkezi

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçiler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

1 Besi erkek Sığırların kesimhanelerde kesimi 225 TL/baş
2 Sürü yöneticisi istihdamı desteği(250 küçükbaş üzerine) 5.000 TL/işletme
3 4 ay ve üzeri Buzağı ve Malak 350 TL/baş
4 4 ay ve üzeri Buzağı ve Malak Soy Kütüğü Desteği 500 TL/baş
5 Döl kontrolünden geçmiş boğaların Buzağılara ilave 50 TL/baş
6 Damızlık koyun-keçi 25 TL/baş
7 Tiftik 22 TL/kg
8 Tohum(İpek böceği yetiştiriciliği için) 50 TL/kutu
9 1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer(İpek böceği yetiştiriciliği için) 40 TL/kg
10 Arılı kovan 10 TL/kovan
11 Seralarda Bombus arısı kullanımı 60 TL/koloni
12 Alabalık(250 tona kadar) 0,65 TL/kg
13 Alabalık(250-500 ton arası) 0,325 TL/kg
14 Yeni su ürünleri türleri(250 tona kadar) 1 TL/kg
15 Yeni su ürünleri türleri(250-500 ton arası) 0,5 TL/kg
16 Midye 0,05 TL/kg
17 Kapalı sistem üretim 0,5 TL/kg
18 Yonca (sulu) (4 yıl süreyle) 60 TL/dekar/yıl
19 Yonca (kuru) (4 yıl süreyle) 35 TL/dekar/yıl
20 Korunga(3 yıl süreyle) 45 TL/ dekar/yıl
21 Tek yıllıklar 40 TL/dekar
22 Silajlık tek yıllıklar 55 TL/dekar
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23 Silajlık mısır (sulu) 90 TL/dekar
24 Silajlık mısır (kuru) 45 TL/dekar
25 Yapay çayır-mera(ilk yıl) 150 TL/dekar
26 Patates siğili görülen alanlarda yem bitkileri desteği %50 ilave destek
27 Hastalıktan ari işletmedeki sığır 300 TL/baş
28 Onaylı süt çiftliğindeki sığıra ilave destek 60 TL/baş
29 Büyükbaş hayvan atıkları(aşılama sonrası) 400 TL/baş
30 Küçükbaş hayvan atıkları(aşılama sonrası) 100 TL/baş
31 Şap Aşısı(Büyükbaş) 0,75 TL/baş
32 Şap Aşısı (Küçükbaş) 0,50 TL/baş
33 Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL/baş
34 Brucellosis (Küçükbaş) 0,50 TL/baş
35 Küpe uygulama desteği 1 TL/baş
36 Gemi boyu 10-20 metre arası avcılıktan çıkarılan balıkçı gemilerine 10.000 TL/metre
37 Gemi boyu 11-30 metre arası avcılıktan çıkarılan balıkçı gemilerine 15.000 TL/metre
38 Gemi boyu 31-34 metre arası avcılıktan çıkarılan balıkçı gemilerine 20.000 TL/metre
39 Gemi boyu 35-45 metre arası avcılıktan çıkarılan balıkçı gemilerine 30.000 TL/metre
40 Gemi boyu 46 metre ve üzeri avcılıktan çıkarılan balıkçı gemilerine 35.000 TL/metre
41 Küçükbaş Koruma(genetik kaynakların yerinde koruması projesi) 80 TL/baş
42 Büyükbaş Koruma(genetik kaynakların yerinde koruması projesi) 550 TL/baş
43 Sığır Pedigrili Koruma 800 TL/baş
44 Arı Koruma(genetik kaynakların yerinde koruması projesi) 40 TL/kovan
45 Damızlık Erkek Materyal(Koç ve Teke) Desteği 200 TL/baş
46 Halk Elinde Manda Islahı 800 TL/ baş
47 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru İçin 70 TL/baş
48 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru İçin 40 TL/baş
49 Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği 200 TL/baş
50 Damızlığa Erkek Materyal(Koç ve teke) 200 TL/baş

• Çiğ süt desteği için Bakanlıkça belirlenecek miktarda ödeme yapılır.

3) Başvuru Dönemi

Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir.

4) Başvuru Yeri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri
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İLAVE İŞÇİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Özel sektör işverenleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; 31 Aralık 
2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, 
bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek 
suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı fondan karşılanır.

• SGK Primleri Desteği; Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından 
işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması 
sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm 
primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı 22,22x30=666,60TL fondan 
karşılanır. 

• Gelir Vergisi Desteği; Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından 
işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin 
aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim 
indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden 93,32TL 
vergiden terkin edilir. 

• Damga Vergisi Desteği; Bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin 
aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı 13,49TL beyan edilmez ve ödenmez. Bu 
destekten yararlanmak için; 

İşçinin 01/02/2017 tarihinden sonra işe alınması Aralık/2016 ayına ilişkin sigortalı sayılarına ilave olmaları İşe 
alınacak kişinin İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olması İşe alındıkları tarihten önceki üç ayda aynı işyerinde çalışmamış 
olması Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmaması ya da varsa dahi yapılandırmış olması Aylık prim ve hizmet 
belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermiş olması 

Örnek:  (A)  İşletmesi 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısı 5 işçidir. 
01/02/2017 tarihinde İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olan Osman beyi işe almıştır. Bu işletmenin muhtasar beyanname 
ve aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde verdiği ve borcunun olmadığı dikkate alınarak bu durumda (A) 
işletmesinin fondan yararlanacağı SGK prim desteği ile gelir vergisi desteği ve damga vergisi olmak üzere  toplam 
miktar; 666,60+93,32+13,49=773,41TL yararlanmış olacaktır.

3) Başvuru Dönemi

09.02.2017-31.12.2017

4) Başvuru Yeri

Sosyal Güvenlik Kurumu
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İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• En az 5 işletmenin bir araya gelerek oluşturduğu limited veya anonim şirket statüsündeki işletmeler

• Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Desteklerin oranı 1. bölge illeri için %50, 2.; 3., 4. bölge illeri için %60; 5., 6. bölge illeri için %70’dir. Proje süresi 
en az 6 ay, en fazla 24+12 ay olabilir. Satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı olması durumunda, bu destek 
oranlarına % 15 ilave edilir.

• Proje süresince ortaklardan birinin hisse oranı %30’u geçemez. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında bu 
oran %40’dır.

• Desteklenen alanlar:

a)  Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak 
tedarik,

b) Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet 
sunumu,

c)  Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, 
uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

d) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

e) Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri 
yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

f) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında projeler

• Destek miktarı: 300.000 TL hibe, 700.000 TL faizsiz kredi; orta-yüksek ve ileri teknoloji alanında ise 300.000 TL 
hibe, 1.200.000 TL faizsiz kredi

• Proje kapsamında talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen teminat giderlerine geri 
ödemesiz olarak %100 oranında destek verilir.

• Desteklenmeyecek giderler: Bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, 
haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş 
diğer giderler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri 

• Proje ile ilgili malzeme ve hammadde desteği, KOSGEB desteğinin %5’ini aşamaz.

• Desteklenmeyecek giderler haricinde kurulun uygun bulduğu giderler desteklenir.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

4) Başvuru Yeri

KOSGEB Hizmet Merkezi
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İŞKUR DESTEKLERİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• İş arayanlar ve işverenler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Mesleki Eğitim Kurs Programları:

• İşsizlere bir meslek kazandırmak amaçlarıyla iş piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen mesleki eğitim 
programlarıdır.

• İŞKUR’a kayıtlı, en az 16 yaşında, en az ilköğretim mezunu ve kursun niteliğine göre özel şartları sağlayan işsizler 
katılabilmektedir.

• Katılımcılara, günlük 20 TL ödenir, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta giderleri karşılanmaktadır.

• Kurslar, günlük 5-8 saat, haftalık 30-40 saat, toplamda en fazla 160 gün düzenlenmektedir.

• İstihdam garantili kurslara katılanların en az %50’sine, en az 120 gün olmak üzere kurs süresi kadar iş garantisi 
verilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programları:

• İŞKUR’a kayıtlı, en az 16 yaşında işsizler katılabilmektedir.

• En az 2 çalışanı olan işyerlerinde düzenlenebilmektedir.

• Katılımcı sayısı, o işyerinin son 3 aylık işçi ortalamasının 1/10’undan fazla olamaz.

• %50 istihdam taahhüdü verildiği takdirde işyeri çalışan sayısının %30’una kadar katılımcı için destekten 
yararlanılabilmektedir.

• Katılımcılara, günlük 50 TL ödenir, iş sağlığı ve güvenliği sigorta primleri karşılanmaktadır. İşverenler, çalışanlarına 
herhangi bir ödeme yapmazlar.

• Programlar, günlük 5-8 saat, haftalık en fazla 45 saat, toplamda en fazla 320 fiili gün düzenlenmektedir.

• 31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan ve 3 ay içinde işe alından 18-29 yaş 
arasındaki kişilerin; imalat sanayi sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Toplum Yararına Çalışma Programları:

• Çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, MEB’e bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve 
temizlik işleri Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlenmeleri, vadi ve dere 
ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları alanlarında ve işsizliğin yoğun olduğu dönemde düzenlenebilmektedir.

• İŞKUR’a kayıtlı, en az 19 yaşında, öğrenci olmayan(açık öğretim hariç), kamudan herhangi bir geliri olmayan işsizler 
katılabilmektedir.

• 1 yılda en fazla 9 ay yararlanılabilmektedir.

• Programa katılanlara, çalışma saatleri üzerinden hesaplanarak asgari ücret ödenmektedir. Sigorta primleri 
karşılanmaktadır.

Girişimcilik Programları:

• İŞKUR’a kayıtlı kişilerin, kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla Girişimcilik Programları düzenlenmektedir.
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• İŞKUR’a kayıtlı, en az 18 yaşında, en az ilköğretim mezunu ve girişimcilik programından daha önce yararlanmamış 
işsizler katılabilmektedir.

• Katılımcılara, günlük 20 TL ödenir, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta giderleri karşılanmaktadır.

• Program sonrasında KOSGEB desteklerinden yararlanılabilmektedir. 

Teşvikler:

• SGK primi işveren payı teşvikleri.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

4) Başvuru Yeri

İŞKUR İl Müdürlükleri

İSTİHDAM YARDIMI

1) Kimler Yararlanabilir?

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli çalışanların 
bir defalığına;

• Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i

• 2 adet elemanın toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

4) Başvuru Yeri

Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

KONSORSİYUM OLUŞTURMA AMAÇLI SEYAHAT DESTEĞİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Tüzel kişiler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• AB Çerçeve Programlarına katılan diğer ülke ekipleriyle işbirliği yaparak ortak projeler oluşturmak amacıyla 
yapacakları yurtdışı seyahatleri desteklenmektedir.

• Ekonomi sınıfı gidiş – dönüş uçak bileti bedeli karşılanır. Uçak bileti araştırmacıya TÜBİTAK tarafından alınarak 
gönderilir.

• Her tüzel kişilikten her bir çağrı/proje için bir araştırmacı desteklenir. Daha önceden desteklenen bir araştırmacı 
aynı çağrı/proje kapsamında ikinci bir kez desteklenmez. Bir araştırmacı en fazla 5 kez konsorsiyum oluşturma 
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amaçlı yurt dışı seyahat desteğinden yararlanır.

• Başvuruda istenen belgeler; projenin taslak metni, araştırmacıya gelen davet mektubu, toplantı programı’dır. İlgili 
belgeler destek@fp7.org.tr adresine gönderilecektir.

• Destek başvurusunda bulunan kişinin Türkiye’de Kurulu üniversiteler dışında kalan tüzel kişiliklerden olması 
durumunda, söz konusu destek ilgili tüzel kişiliğe verilmiş kabul edilir. Bu tür tüzel kişilikler Konsorsiyum Oluşturma 
Amaçlı Yurtdışı Seyahat Desteği’nden toplam 5 kez yararlanabilir.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

4) Başvuru Yeri

Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü

KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEĞİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Kooperatifler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Üretim ve istihdama katkısı olacak projeler desteklenmektedir.

• Kooperatiflerin ihtiyaçları ve faaliyet konuları gözetilerek Program kapsamında hibe desteği verilecek proje 
konularına ilişkin esaslara Kılavuzda yer verilir.

• Destek limitleri; mal alımlarında 200.000 TL, hizmet alımlarında 30.000 TL, nitelikli personel istihdamında yıllık bir 
personel için 30.000 TL, iki personel için toplam 60.000 TL

• Hibe oranı; kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı 
aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise % 75’dir.

• Nitelikli personel istihdamının hibeye esas proje tutarının azami sınırının % 100’üne kadar olan kısmı hibe olarak 
karşılanabilir. Nitelikli personel istihdam desteğinin azami süresi bir yıldır. Nitelikli personel istihdam desteği yeni 
istihdam edilecek en fazla iki personel için verilir.

Desteklenen Kalemler:

a) Kooperatiflerin faaliyet konularına göre makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları,

b) Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri 
ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları,

c) Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet 
alımları,

d) (a) ve/veya (b) maddelerine göre hibe desteği verilecek kooperatiflerin projelerine ilişkin nitelikli personel 
istihdamları,

e) Kooperatiflerin faaliyet konularına yönelik Kılavuzda belirlenecek diğer mal ve hizmet alımları

3) Başvuru Dönemi

Başvuru dönemi yılda en fazla 3 dönem olmakta ve duyurulmaktadır.
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4) Başvuru Yeri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

KREDİ KEFALET DESTEĞİ (KREDİ GARANTİ FONU)

KGF Özkaynakları

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ vasfına haiz gerçek veya tüzel kişi işletmeler.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• İktisadi ve ticari faaliyette bulunan KOBİ’ler ile bu vasıfta sayılan esnaf, sanatkarlar, serbest meslek mensupları, 
kooperatifler (arsa ve konut yapı kooperatifleri hariç), çiftçiler ve KGF’nin Ana Sözleşmesi’nde belirlenen/
belirlenecek nitelikleri taşıyan gerçek ve/veya tüzel kişi işletmelere Banka tarafından kullandırılan/kullandırılacak 
kredilere KGF A.Ş. kendi bünyesinde yapacağı kredi değerliliği tespiti sonrasında kefalet sağlamaktadır.

• Kefalet İçin KGF A.Ş. Özkaynağı kullanılacaktır.

• Banka, Katılım Bankası, Finansal Kiralama Şirketi vadesi esastır.

• Kefaletten yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 1 yıldır.

• İşletme başına toplam kefalet limiti: 1 milyon TL veya muadili YP ile sınırlıdır.

• Bir risk grubu için kefalet limiti: 1,5 milyon TL veya muadili YP ile sınırlı olup, Azami Kefalet Oranı %80’dir.

• İlk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl 
kefalet riski üzerinden peşin olarak %2 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.

Yararlanıcıya kullandırılacak kredinin Borçlu Cari Hesap/Rotatif, Doğrudan Borçlandırma sistemi, Katılım Bankalarının 
cari hesap benzeri kullandırılan kurumsal finansman desteği kredilerinden biri olması halinde kefalet komisyonu her 
yıl için KGF’nin kefalet limiti üzerinden peşin olarak %2 oranında tahsil edilecektir.

3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular bankalar kanalıyla kefalet.kgf.com.tr üzerinden web ortamında yapılmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı Fonu

1) Kimler Yararlanabilir?

Başvuru Koşulları:

• Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,

• Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,

• Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi 
işletmelerden biri olması,
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• Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, 
krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,

• Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek 
şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi 
kapsamında vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun olmaması (Borç yeniden yapılandırılmış ise yapılandırmanın 
bozulmamış olması),

• Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek 
şekilde, 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı 
fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcunun olmaması (Borç yeniden yapılandırılmış ise 
yapılandırmanın bozulmamış olması),

• Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden alınmış son Kredi Limit, 
Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta 
izlenen kredilerden biri olmaması.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

•  KGF, yararlanıcı tipi KOBİ olan ve Bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana 
erişemeyen işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet sağlayacaktır.

•  Kefalet İçin Hazine Müsteşarlığı Fonu kullanılacaktır.

•  İlgili Finans Kuruluşları KGF A.Ş. hissedarı bankalardır.

• Ürün Vadesi Azami 8 yıldır. Ödemesiz dönem azami 2 yıldır. Bir yıldan uzun anapara ödemesiz dönem öngörülmesi 
halinde, ödemesiz döneme ilişkin faizler 1 yıllık dönemlerin sonunda tahsil edilecektir.

• İşletme başına toplam kefalet limiti: 1,5 milyon TL

• Bir risk grubu için kefalet limiti: 2 milyon TL

• Azami Kefalet Oranı: %75

• Ücret ve Komisyon Başvuru ücreti 250 TL’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin 
kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %1 oranında kefalet 
komisyonu tahsil edilir.

• Yararlanıcıya kullandırılacak kredinin borçlu cari hesap/rotatif, doğrudan borçlandırma sistemi, katılım bankalarının 
cari hesap benzeri kullandırılan kurumsal finansman desteği kredilerinden biri olması halinde kefalet komisyonu 
her yıl için KGF’nin kefalet limiti üzerinden peşin olarak %1 oranında tahsil edilecektir.

3) Başvuru Dönemi 

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular bankalar kanalıyla kefalet.kgf.com.tr üzerinden web ortamında yapılmaktadır.

Büyüyen Anadoluya Kredi Kolaylıkları (BAKK) – Ipa Greater Anatolia Guarantee Facility (GAGF)

1) Kimler Yararlanabilir?

• Çalışan sayısı son iki yıl sonu ve başvuru tarihi itibarı ile 9’u geçmeyen ve yıllık net satış hasılatı ya da aktif 
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büyüklüğünden herhangi birisi son iki yıl sonu itibarı ile 2 Milyon Euro’yu aşmayan Mikro KOBİ’ler projeden 
yararlanabilecektir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler Projesi, KGF ve AYF arasında 22 Ekim 2010 tarihinde Avrupa Topluluğu Katılım 
Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde imzalanarak Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) referansı ile 
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyuna tanıtılmıştır. Türkiye’deki bölgeler arası gelişmişlik farkını 
azaltmak amacıyla, Türkiye’deki 43 ilde yer alan KOBİ’lere yönelik geliştirilen projenin uygulama süreci KGF 
tarafından yürütülmektedir.

• Proje büyüklüğü: 75 milyon € (Faz I + Faz II)

• AYF kontrgaranti tutarı: 4,5 milyon €

• Proje kaynakları: %75 AYF kontrgarantisi, %25 KGF kefaleti

• Proje risk paylaşımı: %60 AYF, %20 KGF, %20 Banka

• Hedeflenen kefalet hacmi: 60 milyon € (Faz I + Faz II)

• Gerçekleşen kefalet hacmi: 43,2 milyon € (Mart ’16 itibarıyla)

• Gerçekleşme oranı: %72

• Kefalet işlem sayısı: 3291

•  Kefalet İçin Avrupa Yatırım Bankası (EIF) kullanılacaktır.

• İlgili Finans Kuruluşları / Kurumlar: Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye 
Garanti Bankası A.Ş.,  Türkiye İş Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş.’dir

• Ürün vadesi minimum 6 ay, maksimum 36 aydır.

• Kefalet Limiti KOBİ başına 70.000,00TL’dir.

• Azami Kefalet Oranı %80’dir.

• Komisyon oranı yıllık %0,5’dir.

3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Kadın Girişimci Destekleri

1) Kimler Yararlanabilir?

Başvuru Koşulları:

• Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,

• Kadın Girişimcinin 55 yaşını aşmamış gerçek kişi kadın şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si söz 
konusu yaş sınırını aşmamış kadınlara ait olan tüzel kişi işletme olması,

• Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla faaliyet süresinin kuruluş tarihine göre 2 yılın altında olması,

• Yararlanıcının en az ilkokul mezunu olması.
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2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Kredi Garanti Fonu, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren ve faaliyet süresi en fazla 2 yıl olan işletmelerin 
kullanacakları kredilere kefalet sağlayacaktır.

• Kefalet İçin Hazine Müsteşarlığı Fonu kullanılacaktır.

• KGF A.Ş. hissedarı bankalar ilgili finans kuruluşlarıdır.

• Kredilerin vadesi asgari 6 ay, azami 60 ay olup, ödemesiz dönem bulunmamaktadır.

• Kefalet üst limiti azami 2.500.000 TL’dir.

• Azami Kefalet Oranı %85’dir.

• Başvuru ücreti 250 TL’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, 
müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %0,5 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.

3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında  yapılmaktadır.

Genç Girişimci Destekleri

1) Kimler Yararlanabilir?

Başvuru Koşulları:

• Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,

• Genç Girişimcinin 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını aşmamış gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en 
az %50’si başvuru tarihi itibarıyla söz konusu yaş sınırı aralığındaki gençlere ait olan tüzel kişi işletme olması,

• Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla faaliyet süresinin kuruluş tarihine göre 2 yılın altında olması,

• Yararlanıcının en az ilkokul mezunu olması.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• KGF, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren ve faaliyet süresi en fazla 2 yıl olan işletmelerin kullanacakları 
kredilere kefalet sağlamaktadır.

• Kefalet İçin Hazine Müsteşarlığı Fonu kaynak olarak kullanılacaktır

• İlgili Finans Kuruluşları KGF A.Ş. hissedarı bankalardır.

• Kredilerin vadesi asgari 6 ay, azami 60 ay olup, ödemesiz dönem bulunmamaktadır.

• Kefalet üst limiti azami 2.500.000 TL’dir.

• Azami Kefalet Oranı %85’dir

• Başvuru ücreti 250 TL’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, 
müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %0,5 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.

3) Başvuru Dönemi

Aktif
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4) Başvuru Yeri

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.

İmalat Sektörü Destekleri

1) Kimler Yararlanabilir?

Başvuru Koşulları:

• Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,

• Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,

• Yararlanıcının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan NACE Rev.2-Altılı •Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının 
Kısım C-İmalat bölümündeki alanlarda faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletme olması şartları 
aranacaktır.

• Hazine Müsteşarlığı Fonu yararlanıcı kriterleri geçerlidir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• KGF’nin kefaletiyle kullandırılacak krediler, aşağıdaki yatırım tanımı kapsamında yapılan / yapılacak harcamaların 
finansmanında kullandırılacaktır. Yatırımın kısmen veya tamamen kredi ya da finansal kiralama işlemleri ile 
karşılanmak istenmesi halinde, KGF bu işlemler için de ayrı ayrı kefalet sağlayacaktır.

• Yatırım: İmalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin kiracısı ya da maliki olduğu mevcut tesislerinde üretim 
kapasitesini, verimliliğini, pazar genişlemesini ve değerini artırabilmek amacıyla modernizasyon, makine / teçhizat 
/ araç / ekipman alımı, teknoloji yenileme, ek üretim tesisi, bina inşası, bina / arsa / arazi alımı gibi sabit değerlerde 
değer artışını doğuracak şekilde yapılan / yapılacak harcamalar ile bu amaçla başka bir işletmeye kısmen ya da 
tamamen ortak olunması ya da imalat sanayiinde herhangi bir konuda faaliyet gösteren bir işletmeye kısmen ya 
da tamamen ortak olunması için yapılan/yapılacak harcamalardır.

• Kefalet İçin Hazine Müsteşarlığı Fonu kaynak olarak kullanılacaktır

• İlgili Finans Kuruluşları KGF A.Ş. hissedarı bankalardır.

• İşletme finansmanına yönelik kredilere ilişkin vade azami 5 yıl, yatırım kredilerinde vade azami 10 yıldır.

• İşletme kredilerinde ödemesiz dönem bulunmamaktadır. Yatırım kredilerinde anapara ödemesiz dönem azami 3 
yıldır.

• Bir yıldan uzun anapara ödemesiz dönem öngörülmesi halinde, ödemesiz döneme ilişkin faizler 1 yıllık dönemlerin 
sonunda tahsil edilecektir.

• Kefalet üst limiti azami 4.500.000 TL’dir.

• Azami KGF Kefalet Oranı %85’dir

• Başvuru ücreti 500 TL.’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, 
müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak % 1 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.

3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.
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Seyahat Acentesi Destekleri

1) Kimler Yararlanabilir?

Başvuru Koşulları:

• Yararlanıcının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan seyahat acentesi işletme belgesi sahibi olması,

• Yararlanıcının Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi olması,

• Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce onaylanmış yararlanıcının başvuru 
tarihine göre bir önceki yılda Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, 
Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, 
İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya ülkelerinin herhangi 
birinden ya da birden fazlasından toplamda Türkiye’ye en az dörtyüzbin turist getirmiş olması şartları aranacaktır.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• KGF, Seyahat Acentelerine ilgili bankalar tarafından dönemsel ödemeli, esnek ya da aylık eşit taksitli geri ödemesi 
itfa planına bağlanmış olarak kullandırılacak kredilere kefalet sağlayacaktır.

• Kefalet İçin Hazine Müsteşarlığı Fonu kullanılacaktır.

• İlgili Finans Kuruluşları KGF A.Ş. hissedarı bankalardır.

• Ürün vadesi azami 8 yıldır.

• Ödemesiz dönem azami 2 yıldır.

• Bir yıldan uzun anapara ödemesiz dönem öngörülmesi halinde, ödemesiz döneme ilişkin faizler 1 yıllık dönemlerin 
sonunda tahsil edilecektir.

• İşletme Başına Toplam Kefalet Limiti : 100 milyon TL

• Bir Risk Grubu Kefalet Limiti : 120 milyon TL

• Azami KGF Kefalet Oranı %75’dir.

• Başvuru ücreti 10.000 TL’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı 
üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %1 oranında kefalet komisyonu tahsil 
edilir.

3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.

Gemi İnşa Sektörü Destekleri

1) Kimler Yararlanabilir?

Başvuru Koşulları:

• Yararlanıcının, alıcı finansmanına dayalı ihraç kaydıyla inşa ettiği/edeceği en az 1000 DWT veya 500 GT hacimli 
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gemiler, tonilatosuna bakılmaksızın; römorkörler, sismik, petrol ve doğalgaz araştırma / çıkarma için özel amaçlarla 
inşa edilecek her türlü yüzer platformlara hizmet verecek destek gemileri, 24 metre ve üzeri yatlar ile hidrojen, 
doğalgaz (LNG, CNG) veya hibrit teknolojilerle tahrik edilen her türlü deniz araçları için yurtdışı alıcı ile sözleşme 
yapmış olması,

• KGF’nin kefaletiyle kullandırılan teminat mektubu kredilerinde, alıcı ile yararlanıcı arasında düzenlenen gemi inşa 
sözleşmesinde teslim süresinin 36 ayı aşmamış olması,

• Krediye konu geminin inşa edileceği tesisin mülkiyetinin yararlanıcıya ya da dahil olduğu grup firmalarından 
herhangi birine ait olması, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınacak yazı ile krediye konu 
geminin inşa edileceği tesisin söz konusu geminin inşası için yeterli kapasiteye sahip olduğunun belgelenmesi 
şartları aranacaktır.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Bankalar tarafından KGF’nin kefaletiyle yararlanıcıya kullandırılacak krediler alıcı ile yararlanıcı arasında ihraç 
kaydıyla gemi inşası için düzenlenmiş sözleşmelere istinaden alıcının yapacağı ön ödemelerin garantisi için verilecek 
teminat mektuplarında kullandırılacaktır.

• KGF kefaletiyle kullandırılacak teminat mektubu kredisi, yararlanıcının her ne şekil ve surette olursa olsun 
yurtdışından temin edeceği krediler için kullandırılmayacaktır.

• KGF kefaletiyle kullandırılacak teminat mektupları, alıcı ile yararlanıcı arasında akdedilen sözleşmede talep edilen 
döviz cinsi üzerinden düzenlenecektir.

• Alıcı ile yararlanıcı arasında akdedilen sözleşme hukuki sıhhat şartları ve gemi inşa sözleşmeleri uluslararası 
stardartlarına uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır. Alıcı ile yararlanıcı arasında akdedilen sözleşmede, yararlanıcının 
sözleşme hükümlerine aykırı davranması hali hariç alıcının sözleşmeden cayması halinde önceden yaptığı ödemeleri 
geri talep etme hakkının bulunmadığı, bu ödemeler için düzenlenen teminat mektuplarının tazmin edilemeyeceği, 
bu mektupların iade edilmemiş olsa dahi hükümsüz olduğu hususları açıkça belirtilecektir.

• KGF’nin kefaleti karşılığında yararlanıcı lehine düzenlenecek teminat mektubunun konusu, alıcı ile yararlanıcı 
arasında akdedilen sözleşmeye konu geminin inşası için alıcı tarafından yararlanıcıya yapılan/yapılacak ön 
ödemelerin, yararlanıcının sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde cezai şartları ile birlikte geri 
ödenmesinin garantisi ile sınırlı olacaktır.

• KGF’nin kefaletiyle yararlanıcı lehine düzenlenen teminat mektupları, alıcı ile yararlanıcı arasında akdedilen 
sözleşmeye uygun olarak alıcının ya da alıcının gösterdiği bankası adına düzenlenebilecektir.

• KGF’nin kefaletiyle yararlanıcı lehine düzenlenecek teminat mektupları, yararlanıcı ile alıcı arasında düzenlenen 
sözleşmede gösterilen ödeme şartlarına göre peyderpey veya defaten düzenlenebilecektir. Ancak düzenlenecek 
teminat mektubu tutarları toplamı, alıcı ile yararlanıcı arasında düzenlenen sözleşmede belirlenen tutarı 
aşmayacaktır.

• Yararlanıcı lehine kullandırılacak teminat mektubu kredisinin defaten kullandırılmak yerine peyderpey 
kullandırılması halinde, alıcı ile yararlanıcı arasında yapılan sözleşmede öngörülen ilk dilim ödeme için düzenlenecek 
teminat mektubundan sonra, düzenlenecek her mektup için KREDİ VEREN, KGF’nin yazılı onayını arayacaktır. KGF 
yazılı onay verebilmek için, klas kuruluşundan, alıcı tarafından yapılan ödeme tutarlarına göre gerçekleşen gemi 
inşa seviyesini sözleşme şartlarını ve kalan ödeme tutarını da dikkate almak suretiyle kıyaslar şekilde düzenlediği 
raporu talep edecektir.

• KGF’nin kefaletiyle düzenlenecek teminat mektuplarının süresi asgari 6 ay, azami 36 ay olacaktır. 

• Alıcı ile yararlanıcı arasında düzenlenen sözleşmede belli bir garanti tutarı ve süresi öngörülmüş olması halinde, 
kefalet limiti içinde kalmak koşuluyla ayrıca garanti süresi için de sözleşme bedelinin % 5’ini geçmeyecek şekilde 
teminat mektubu düzenlenebilecek ve bu süre 6 ayı aşmayacaktır.

• KGF’nin kefaletiyle kullandırılan teminat mektubu kredilerinde yararlanıcı ile alıcı arasında düzenlenen sözleşmede 
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teminat mektuplarının peyderpey düzenlenmesinin öngörülmesi halinde, her bir mektubun vadesi sözleşmede 
belirtilen süreyi aşmamak üzere ilk teminat mektubunun verildiği tarihten başlamak üzere azami 36 ay ile sınırlıdır.

• Yararlanıcı ile alıcı arasında düzenlenen gemi inşa sözleşmesinde teslim süresinin 36 ayın altında düzenlenmiş 
olmasına karşın, klas kuruluşları ekspertiz raporunda bu süre içerisinde sözleşmeye konu geminin inşasının 
tamamlanamayacağının anlaşılması ya da bu süre içinde inşa edilen geminin tamamlanmasının gecikeceğinin klas 
kuruluşlarının tespiti ile anlaşılması halinde KGF’nin kefaletinden yararlanabilmesi için yararlanıcı ile alıcı arasında 
düzenlenen sözleşmenin süresi KGF’nin onayı ile en çok 36 aya kadar uzatılabilir.

• Kefalet İçin Hazine Müsteşarlığı Fonu kullanılacaktır.

• İlgili Finans Kuruluşları KGF A.Ş. hissedarı bankalardır.

• Teminat Mektubunun süresi asgari 6 ay azami 36 aydır.

• İşletme Başına Toplam Kefalet Limiti : 70 milyon USD

• Bir Risk Grubu Kefalet Limiti : 200 milyon USD

• Azami Kefalet Oranı: %70’dir.

• Başvuru ücreti 10.000.TL.’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı 
üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %1,5 oranında kefalet komisyonu tahsil 
edilir.

3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.

Havayolu İşletmesi Destekleri

1) Kimler Yararlanabilir?

Yararlanıcının:

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 14/10/1983 tarihli ve 
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereği tarifeli ticari hava taşımacılığı yapmaya yetkili kılınan 
şirketlerden biri olması,

• Kredi başvurusu tarihine göre yararlanıcının Türkiye’den yurtdışına tarifeli sefer düzenleme izninin bulunması,

• Koltuk kapasitesi yirmi ve üzeri olan uçaklarla yolcu taşımacılığı yapan ticari hava işletmesi olması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

KGF, Havayolu İşletmelerine ilgili bankalar tarafından dönemsel ödemeli, esnek ya da aylık eşit taksitli geri ödemesi 
itfa planına bağlanmış olarak kullandırılacak kredilere kefalet sağlayacaktır.

• Kefalet İçin Hazine Müsteşarlığı Fonu kullanılacaktır.

• İlgili Finans Kuruluşları KGF A.Ş. hissedarı bankalardır.

• Teminat Mektubunun süresi asgari 6 ay, azami 8 yıldır.

• Sağlanacak kefalet tutarı yararlanıcı başına azami; filosundaki uçak sayısı 5 ve üzeri olanlara 15 milyon USD, 10 ve 
üzeri olanlara 25 milyon USD, 20 ve üzeri olanlara ise 45 milyon USD.
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• Azami KGF Kefalet Oranı %75’dir.

• 10.000 TL başvuru ücreti yararlanıcı tarafından bir defaya mahsus ve peşin olarak ödenir.

Her yıl için bakiye kefalet tutarı üzerinden %1,5 oranında kefalet komisyonu alınmaktadır.

3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

1) Kimler Yararlanabilir?

Başvuru Koşulları;

• İşletmenin KOBİ olması,

• Bakanlık tarafından Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında Geri Ödemesiz Destek almaya hak 
kazanmış olması,

• Daha önce  Bakanlık tarafından desteklenen herhangi bir projesinde teminat mektubunun nakde çevrilmemiş 
olması,

• İflas, fesih, konkordato, iflasın ertelenmesi sürecinde olmaması,

• Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar veya üçüncü kişiler tarafından icrai takibinin bulunmaması,

• Başvuru sırasında vadesi geçmiş vergi ve SGK borcunun olmaması,

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında, 
öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri 
ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün 
ihracatına öncülük etmek ve ülkemizde yerleşik işletmelerin yapacakları yatırımları desteklemek üzere proje sahibi 
KOBİ’lere yapılan Geri Ödemesiz Destek ön ödemelerinin KGF kefaleti ile teminatlandırılması amaçlanmaktadır. 

• Kefalet vadesi, firma ile Bakanlık arasında imzalanan proje sözleşmesinde belirtilen proje destek bitiş tarihine, 
Bakanlık tarafından öngörülen sürenin ilavesiyle belirlenir.

•  Kefalet İçin Hazine Müsteşarlığı Fonu kullanılacaktır.

• İlgili Finans Kuruluşu  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.

• Kefalet Limiti Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında Bakanlık tarafından uygunluk verilen Geri 
Ödemesiz Destek ön ödeme tutarını geçmemek üzere azami 1.000.000-TL dir.

• Azami Kefalet Oranı %100’dür.

•  Başvurunun işleme alınabilmesi için her bir Geri Ödemesiz Destek kapsamında ön ödeme kefalet başvurusuyla 
birlikte bir defaya mahsus olmak üzere 250 TL başvuru ücretinin KGF hesaplarına yatırılmış olması koşulu aranır.

• KGF, verilen kefalet tutarı üzerinden vadeye göre değişen kefalet komisyonunu tek seferde peşin olarak tahsil eder.
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Kefalet Mektubu Vadesi             Toplam Komisyon Oranı
6-12 ay vade                                    % 1,5
13-24 ay vade                                  % 2,5
25-30 ay vade                                  % 3,0
31-36 ay vade                                  % 3,5
37-42 ay vade                                  % 4,0

3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular http://www.kgf.com.tr/dogrudan-basvuru/BSTSB-destekleri/ adresinden yapılmaktadır.

Eximbank Kredileri

1) Kimler Yararlanabilir?

• İhracatçı KOBİ’ler.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının 
(kredi riski) %100’ü oranında KGF kefaleti sağlanmaktadır.

• Kefalet/aval vadesi konusunda ilgili EXIMBANK kredisinin vadesi esastır. KGF tarafından Türk Eximbank’a gönderilen 
“Niyet Mektubu”nun düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içinde kullandırılmayan kredilerde KGF’nin kefaleti veya 
avali son bulur.

• Kefalet İçin KGF A.Ş. Özkaynağı kullanılacaktır.

• İlgili Finans Kuruluşu Türk Eximbank’dır.

• Kefalet Limiti KGF’nin her bir yararlanıcı lehine vereceği kefalet/aval limiti 2 milyon TL veya muadili yabancı paradır.

• Bir risk grubu için kefalet/aval limiti 2,5 milyon TL’dir.

• Azami Kefalet Oranı %100’dür.

• KGF, kefil olduğu her tür kredi için kredinin türüne ve vadesine bağlı olarak, kefil olduğu tutar üzerinden her yıl için 
komisyon alır.  Bir yıldan uzun vadeli kefalette/avalde bulunduğu kredilerde ise; her yıl için risk üzerinden komisyon 
alacağını tahsil eder.

• Aval işlemleri dahil KOBİ’lerden tahsil edilecek yıllık kefalet komisyon oranları; KOBİ’lerin kredi değerliliğine, ihracat 
potansiyeline, kredinin türü ve vadesine, grup riski dahil kredi tutarına bağlı olarak işlem bazında belirlenir.

• Kefalet/aval komisyonları yıllık oran üzerinden dönemsel (6 aylık) olarak hesaplanmaktadır.

• Yabancı para üzerinden verilen kefaletlerde kefalet komisyonu, kredinin kullandırıldığı tarihteki TCMB döviz satış 
kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsil olunur.

• Yabancı para üzerinden verilen avallerde ise her aval için, aval komisyonu bono vadesi kadar T. Eximbank tarafından 
kredinin kullandırıldığı tarihteki TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsil olunur.
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3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular http://www.kgf.com.tr/dogrudan-basvuru/eximbank-kredileri/ adresinden yapılmaktadır.

KOSGEB Geri Ödemeli Destekleri

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOSGEB’den destek ödemesi almaya hak kazanan işletmeler.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• KOSGEB Destek Programları kapsamında verilen destekler için KOBİ’ler lehine KGF A.Ş. tarafından doğrudan kefalet 
sağlanmaktadır.

• Kefalet vadesi konusunda ilgili KOSGEB destek programının vadesi esastır. Kefaletten yararlanma süresi KGF’nin 
kefalet tahsis tarihinden itibaren 6 aydır.

• Kefalet İçin KGF A.Ş. Özkaynağı kullanılacaktır.

• İlgili Finans Kuruluşu KOSGEB’dir.

• İşletmenin aynı anda birden fazla KOSGEB destek programından geri ödemeli destek alması durumunda KGF 
tarafından KOSGEB’e hitaben bir işletme lehine verilecek kefalet limiti Kurul Kararları’nda belirtilen geri ödemeli 
destek tutarlarının toplamını geçmemek üzere 1 milyon TL’dir.

• Bir risk grubunu oluşturan işletmeler lehine verilecek toplam kefalet limiti ise 1,5 milyon TL’dir.

• Bu limitin hesaplanmasında işletmenin KGF özkaynaklarından kullandığı mevcut kefalet riskleri de göz önüne 
alınacaktır; ancak işletme lehine KGF tarafından Hazine Müsteşarlığı Fonundan verilen kefalet riskleri dahil 
edilmeyecektir.

• Azami Kefalet Oranı %100’dür.

• KGF, KOSGEB tarafından “Destek Kefalet Mektubu” iade edilinceye kadar her yıl için kefalet riski üzerinden, karşılık 
ve kefalet vadesine göre işletmeden yıllık %0,75 oranında kefalet komisyonu tahsil eder.

İşletme ayrıca, KGF’nin ilgili banka hesabına bir kereye mahsus olmak üzere toplam 500 TL başvuru ve inceleme 
ücreti yatıracaktır.

3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular http://www.kgf.com.tr/dogrudan-basvuru/kosgeb-geri-odemeli-destekleri/ adresinden yapılmaktadır.
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TÜBİTAK Transfer Ödemeleri

1) Kimler Yararlanabilir?

Başvuru Koşulları

• Firmanın KOBİ niteliklerine sahip olması,

• KGF’nin kefalet vereceği transfer ödemesine ilişkin projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmış 
olması,

• Daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projesinde teminat mektubunun nakde çevrilmemiş 
olması,

• İflas, fesih, konkordato, iflasın ertelenmesi sürecinde olmaması,

• Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar veya üçüncü kişiler tarafından icrai takibinin bulunmaması,

• Başvuru sırasında vadesi geçmiş vergi ve SGK borcunun olmaması.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan gerçek ya da tüzel kişi işletmelerce gerçekleştirilen araştırma ve geliştirmeye 
dayalı, ürün ve/veya süreçte teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan projelere 
sahip KOBİ’lerin KGF’nin %100 kefaleti ile TÜBİTAK tarafından yapılan transfer ödemelerinin teminatlandırılması 
sağlanmaktadır.

• Kefalet vadesi, firma ile TÜBİTAK arasında imzalanan proje sözleşmesinde belirtilen proje destek bitiş tarihine, 
TÜBİTAK tarafından öngörülen sürenin ilavesiyle belirlenir.

• Kefalet İçin KGF A.Ş. özkaynağı kullanılacaktır.

• İlgili finansman kuruluşu: TÜBİTAK

• İşletme başına toplam kefalet limiti: 1,25 milyon TL veya muadili yabancı para.

• Azami Kefalet Oranı %100’dür.

• Firma başvurusunun işleme alınabilmesi için; kefalet başvurusuyla birlikte her bir proje için bir defaya mahsus 
olmak üzere 250 TL başvuru ücretinin KGF’nin ilgili banka hesaplarına yatırılması koşulu aranır.

• KGF, firma lehine kefaleti sona erinceye kadar kefil olduğu tutar üzerinden firmadan “Kefalet Mektubu”nun 
düzenlenme tarihi esas alınarak hesaplanacak 6 aylık dönemlerde %0,75 oranında kefalet komisyonu tahsil eder. 
İlk 6 aylık döneme ait kefalet komisyonu “Transfer Ödemesi Kefalet Mektubu”nun düzenlendiği tarihte firmadan 
tahsil edilir.

3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular http://www.kgf.com.tr/dogrudan-basvuru/tubitak-transfer-odemeleri adresinden yapılmaktadır.
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TTGV Kobi Destekleri

1) Kimler Yararlanabilir?

Başvuru Koşulları:

• Firmanın KOBİ niteliklerine sahip olması,

• TTGV tarafından desteklenmeye hak kazanmış projelerden biri olması,

• TÜBİTAK ve TTGV tarafından desteklenen herhangi bir projesinde teminat mektubunun nakde çevrilmemiş olması, 
İflas, fesih, konkordato, iflasın ertelenmesi sürecinde olmaması,

• Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar veya üçüncü kişiler tarafından icrai takibinin bulunmaması,

• Başvuru sırasında vadesi geçmiş vergi ve SGK borcunun olmaması.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• KOBİ’lerce gerçekleştirilen, teknolojik yenilik içeren, ticari değeri olan yeni ürün oluşturulmasına veya süreç 
geliştirilmesine, mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine, üretim maliyetlerinin düşürülmesine, temiz 
üretim teknolojilerinin uygulanmasına veya enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün korunmasına yönelik ve 
benzeri projelere, TTGV tarafından verilen finansman desteklerine, KGF’nin %100 kefaleti ile teminat sağlamak 
amaçlanmaktadır.

• Kefalet vadesi konusunda ilgili TTGV desteğinin vadesi esastır. KGF kefaleti ile verilecek desteğin, azami destek 
süresi içinde kullandırılması esastır; ancak bu süre TTGV’nin talebi halinde, KGF’nin onayı ile uzatılabilecektir. 
Desteğin kullandırılmayan kısmı için KGF’nin kefaleti geçersiz olacaktır.

• Kefalet için KGF A.Ş. özkaynağı kullanılacaktır.

• İlgili Finans Kuruluşu TTGV’dir.

• İşletme başına toplam kefalet limiti: 1 milyon TL veya muadili yabancı para.

• Bir risk grubunu oluşturan firmaların ayrı ayrı TTGV tarafından desteklenen projelerinin olması halinde, KGF 
tarafından verilecek toplam kefalet limiti 1,5 milyon TL veya muadili yabancı paradır.

• Limitlerin belirlenmesinde, başvuran firmanın KGF’nin özkaynaklarından kullandığı mevcut kefalet riskleri de 
dikkate alınır.

• Azami Kefalet Oranı %100’dir

• Başvuru/İnceleme Ücreti: Firma başvurusunun işleme alınabilmesi için her bir proje için 500 TL (bir defaya mahsus 
olmak üzere) tahsil edilir.

• Kefalet Tahsis Ücreti: Maktu olarak 250 TL’den az olmamak üzere kefalet tutarının %0,5’i oranında (bir defaya 
mahsus olmak üzere) tahsil edilir.

• Kefalet Komisyonu: Tahakkuk tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak bulunan TL tutar üzerinden yıllık 
%1,5 oranında tahsil edilir.

• Tahsil edilecek kefalet komisyonlarının hesaplanmasında kalan kefalet riskleri esas alınacak olup, kefalet mektubu 
KGF’ye iade edilinceye kadar tahsil edilmeye devam edilecektir.

3) Başvuru Dönemi

Aktif

4) Başvuru Yeri

Başvurular http://www.kgf.com.tr/dogrudan-basvuru/ttgv-kobi-destekleri  adresinden yapılmaktadır.
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OSB’LERE UYGULANAN TEŞVİK VE MUAFİYETLER

1) Kimler Yararlanabilir?

• OSB Tüzel Kişiliği

• OSB’lerde yer alan işletmeler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

VERGİ TÜRÜ OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ 
OSB’LERDE YER ALAN 
İŞLETMELER 

AÇIKLAMA

Emlak Vergisi
Muaf (İnşaat bitim tarihini takip 
eden Bütçe yılından itibaren 5 
yıl )

Muaf (İnşaat bitim tarihini takip 
eden Bütçe yılından itibaren 5 
yıl )

1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanununun 5. maddesine 3365 
sayılı Kanunla eklenen (f) fıkrası

Atıksu Bedeli
Muaf (Merkezi Atıksu Arıtma 
Tesisi İşleten Bölgeler)

Muaf (Merkezi Atıksu Arıtma 
tesisi işleten bölgelerdeki 
işletmeler) Muaf değil (Merkezi 
Atıksu Arıtma tesisi işletmeyen 
bölgelerdeki işletmeler)

4562 sayılı OSB Kanununun 21. 
maddesi

Elektrik ve Havagazı Tüketim 
Vergisi

Muaf (OSB’nin kendi binalarının 
tüketeceği elektrik ve havagazı 
için)

Muaf Değil 
4562 sayılı OSB Kanunu ve 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

KDV

Muaf (Arsa ve işyeri teslimleri 
) (Arsa ve işyeri dışındaki 
teslimleri ile bölge dışındaki arsa 
ve işyeri teslimleri KDV’ye tabi)

Muaf Değil (Teşvik Belgesi 
Kapsamında yapılacak makine 
ve teçhizat teslimleri KDV’den 
muaftır)

3065 sayılı KDV Kanunun 17/4. 
maddesi (k) bendi

Bina İnşaat Harcı ve Yapı 
Kullanma İzni Harcı

Muaf Muaf 
2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 80. maddesi

Kurumlar Vergisi

Muaf (OSB’nin esas faaliyetleri 
dışındaki faaliyetleri nedeniyle 
elde edeceği gelirleri kurumlar 
vergisine tabidir)

Muaf Değil 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunun 4. maddesinin (n) 
bendi

Çevre Temizlik Vergisi

Muaf (Belediye sınırları 
ve mücavir alanlar içinde 
bulunan ancak belediyelerin 
çevre temizlik hizmetlerinden 
yararlanmayan OSB’ler)

Muaf (Belediyelerin çevre 
temizlik hizmetlerinden 
yararlanmayan işletmeler)

2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun mükerrer 44. 
maddesi, (25/12/2003 – 
5035 Sayılı kanunun 41. md.) 
10.01.2004 tarih 25342 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 
30 seri nolu Belediye Gelirleri 
Kanunu Genel tebliği I. Bölüm

Tevhid ve İfraz İşlem Harcı Muaf Muaf 
492 sayılı Harçlar Kanununun 59. 
maddesi (n) bendi
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• OSB’lerin altyapısı için Bakanlık aşağıdaki tablodaki bilgilerde kredi kullanımını sağlamaktadır.

Kalkınmada Öncelikli Yöre 
Kapsamındaki İller

Normal İller Gelişmiş İller (*)

Bakanlık Kredi Oranı 100% 100% 100%

OSB Katılma Payı 1% 5% 10%

Geri Ödeme 5 Yıl Ödemesiz 3 Yıl Ödemesiz 2 Yıl Ödemesiz

Toplam: 15 yıl Toplam: 13 yıl Toplam: 11 yıl

Faiz Oranı 1% 2% 3%

 *İstanbul ve Kocaeli İlleri ile Adana, Ankara, Antalya (**), Bursa ve İzmir Büyükşehir Belediye

• OSB içerisinde yer alacak firmalara, OSB müteşebbis heyetinin kararı doğrultusunda, bedeli Hazine ya da Maliye 
Bakanlığınca karşılanarak, illerin gelişmişlik durumlarına göre indirimli ya da bedelsiz arsa tahsis edilebilir.

• OSB’de yatırım yapılması halinde, Ekonomi Bakanlığı destekleri olan Yatırım Teşvik oranlarından, büyük ölçekli ve 
bölgesel yatırımların, kurumlar vergisi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi destekleri açısından, bir alt bölgenin 
destek oranlarından yararlanılır. 6. Bölge için sigorta primi işveren hissesi desteği süresine 2 yıl, vergi indirimi 
yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilir.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif. (bedelsiz arazi tahsisi 12 Nisan 2017 tarihinde sona eriyor)

4) Başvuru Yeri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSB Müdürlükleri

ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
1) Kimler Yararlanabilir?

Alanında önde gelen teknolojiler oluşturan ulusal/uluslararası firmalar

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge 
Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz(hibe) olarak desteklenecektir.

• Program kapsamında; yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması, Bilimsel yorumların yapılması, Güncel ve gelecekte 
karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması, Kavramsal 
doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan 
faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

• Makine-İmalat, Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Savunma, Uzay, Enerji, Su, Gıda ve Sağlık alanlarındaki 
başvurular desteklenecektir.

• Başvuran kuruluşun son 3 yıldaki ortalama Ar-Ge harcamasının net satışına oranı en az %1 olması ve son 3 yıldaki 
net satış ortalamasının en az (2) milyar TL olması gerekmektedir.

• Destek süresi 5 yıldır, bakanlık onayı ile 5 yıl daha uzatılabilir. Destek oranı %75, destek tutarı en fazla 10.000.000 
TL/yıl hibe şeklindedir.
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• Personel, danışmanlık, genel giderler desteklenen kalemlerdir. TÜBİTAK tarafından laboratuvar bütçesi haricinde 
danışmanlık verilebilmektedir.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

4) Başvuru Yeri

TÜBİTAK

PATENT DESTEK PROGRAMI
1) Kimler Yararlanabilir?

•  T.C. vatandaşları

•  Şirketler

•  Üniversiteler

• Kamu kurum ve kuruluşları

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Ulusal Patent Başvurularında;

• Başvuru sahibi, TPE’nin internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı araştırma raporu/inceleme raporu 
talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla www.tpe.gov.tr adresi üzerinden Ulusal Patent Başvurusu Araştırma 
Raporu Desteği/Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği talebini de yapar.

• Patent Tescil Ödülü, Vekil Desteği ve Patent Tescil Vekil Ödülüne başvurular TÜBİTAK’a yapılır. 

Uluslararası Patent Başvurularında;

• WIPO’ya yapılan PCT başvurularında kabul ofisi olarak Türkiye seçilmesi zorunludur. Bu kapsamında PCT başvuruları 
için talep edilecek olan Uluslararası Patent Başvuru Desteğine ilişkin talepler doğrudan TPE’ye yapılacaktır.

• EPO, JPO ve USPTO’ya yapılan patent başvurularına ilişkin Uluslararası Patent Başvuru Desteği, Uluslararası Patent 
İnceleme Raporu Desteği, Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine ilişkin başvurular TÜBİTAK’a yapılacaktır.

• Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler, üniversiteler ile KOBİ 
ölçeğindeki şirketler başvurabilir.

• Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde 
en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler.

• Aşama 2’de verilecek destek tutarı en fazla 100.000 TL hibe şeklindedir.

• TPE’ye yapılacak patent başvurularında; Araştırma Raporu Desteği, İnceleme Raporu Desteği, Vekil kullanılan 
başvurulara vekil desteği, Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine 
Patent Tescil ödülü verilecektir.

• WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında; Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği, İnceleme 
Raporu Desteği, EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü verilecektir.
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3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

4) Başvuru Yeri

TÜBİTAK, TPE (Türk Patent Enstitüsü)

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
1) Kimler Yararlanabilir?

•  Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler

•  İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 
İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,)

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

• Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler(en fazla 2 şirket çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri) %70 
oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000$’a kadar desteklenmektedir.

• Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

• Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.

• Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş 
veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.

• Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

• Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla 3 ülkede de yapılabilir.

Rapor Ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

• Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği, Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları 
için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $

• İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yabancı şirketlerin alımına yönelik danışmanlık hizmetleri 
desteği, şirketler için %75 oranında ve yıllık en fazla 500.000 $; ayrıca 31/12/2017 tarihine kadar bu şirketlerin 
alımında şirket bedelinin %50’sine kadar kullanılacak kredi için faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz 
kredilerinde 2 puanı toplam en fazla 3.000.000 $

• Faiz desteği, ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz, en fazla 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.

Sektörel Ticaret Heyeti Ve Alım Heyeti Programları Desteği

• Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve sektörel ticaret heyeti program 
başına en fazla 100.000 $, alım heyeti program başına 75.000 $

• Bir takvim yılında bir işbirliği kuruluşunun düzenlediği en fazla 5 sektörel ticaret heyeti ve on alım heyeti programı 
desteklenir.

• Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek 
oranı %60 olur.
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E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

• E-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında e-ticaret sitesi başına en fazla 2.000 $, ve yıllık en 
fazla 10.000 $, Destekten şirketler en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince 
yararlanabilir.

• Bu destekten yararlanmak isteyen şirketlerin en az 1 yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetiyle ilgili bir internet 
sitesi olması zorunludur.

• E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif. 

4) Başvuru Yeri 

Ekonomi Bakanlığı; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ DESTEĞİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Stratejik işbirliğinde bulunan işletmeler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak 
verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak 
parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine 
yönelik olarak yapılan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projelerini kapsamaktadır. 

• Ar-ge, yenilik ve tasarım harcamalarının tamamı gelir vergisi indirimine tabi tutulur. 

• Ar-ge, tasarım ve destek personelinin ücretlerinden Doktoralı veya matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında 
yüksek lisanslı olanlar için %95; yüksek lisanslı veya matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında lisanslı olanlar 
için %90; diğer çalışanlar için %80 gelir vergisi indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca bu personellerin sigorta primi 
işveren hissesine %50 indirim uygulanmaktadır.

• Ar-ge, yenilik ve tasarım ile ilgili düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

4) Başvuru Yeri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

Tüm sermaye şirketleri



A U D I T

International
A U D I T

International

33

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 
veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen 
Ar-Ge nitelikli projeleri desteklenmektedir.

• Proje süresi en fazla 36 ay, destek oranı %40-60 arasındadır. 

• Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir. 
Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

• Proje tutarı için herhangi bir üst limit olmamakla birlikte, başvuruda bulunulacak projenin bütçesinin 18.750.000.- 
TL’yi geçmesi halinde, proje başvurusuna ilişkin değerlendirme süreçleri Bilim Kurulu’nun onay vermesi koşuluyla 
başlatılır. Bilim Kurulu gerek duyduğu durumlarda, başvuru yapan firmayı sunuma davet ederek, kuruluş yetkilisinin 
ve proje yürütücüsünün sunuş yapmasını isteyebilir. 

• Öncelikli alanlardaki projeler için sağlanan temel destek oranı %25 oranında artırılır. 

• Personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde %60, orta ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde 
%75, mikro ve küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde ise %90 oranında destek kapsamına alınır. 
Projenin Ar-Ge faaliyetinde doktoralı araştırmacı istihdam edilmesi durumunda ise bu personele ilişkin harcamanın 
%100’ü destek kapsamına alınır. 

• Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı) desteklenmez. 

• Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, Ar-ge 
hizmet giderleri desteklenmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif, https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK

SANAYİ TEZLERİ PROJELERİ DESTEĞİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın tüm işletmeler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi 
geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik ile sonuçlanacak ve ülkemizin uluslararası 
pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temel araştırma aşamasını tamamlamış, uygulamalı 
araştırma ve/veya deneysel geliştirme aşamasında olan projeler desteklenecektir. 

• Proje bedelinin en fazla; mikro işletmelere %85, küçük işletmelere %80, orta büyüklükteki işletmelere %75 arası, 
büyük işletmelere ise %65 oranı hibe olarak verilmektedir. 

• Üretimde de kullanılabilecek özellikte olan ancak proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan makine/
donanım alımları en fazla %40 hibe oranında olmak üzere kısmi olarak desteklenebilecektir. 

• Proje uygulama süresi en fazla 24 ay olup, gerekli görüldüğü takdirde ilave 6 ay ek süre verilebilmektedir. 

• Proje ile ilgili alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri; malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri; 
danışmanlık ve hizmet alım giderleri; yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri; personel giderleri; üniversite hizmetleri; 
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nakliye, sigorta ve gümrük giderleri desteklenecektir. 

• Öğretim elemanlarına, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ve kamu görevlisi hariç projede görev yapan diğer 
personele proje kapsamında ödeme yapılabilmektedir.

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

4) Başvuru Yeri 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Online başvuru için 

http://biltek.sanayi.gov.tr

 SGK İŞVEREN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ

 1) Kimler Yararlanabilir?

• Özel sektör işverenleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

TEŞVİK 
KODU 

TEŞVİK KONUSU TEŞVİK SÜRESİ PRİM DESTEK ORANI 
ŞARTLAR ve YAPILMASI 
GEREKENLER

4857 
ÖZÜRLÜ İŞÇİ 
İSTİHDAMI (%3’lük 
Kontenjan Dahilinde) 

01.07.2008 DEN İTİBAREN 
SÜRESİZ

İŞVEREN HİSSESİNE % 100 
İNDİRİM (SPEK ALT)

1) 50 kişiyi geçen iş yerlerinde 
özürlü çalıştırma zorunluluğu 
kapsamında çalıştıranlara uygulanır. 
2) Başlarken ve her yıl ocak ayında 
SGK nın 2008 - 77 genelge ekindeki 
form ile bildirim yapılacak. 
3) İşe tekrar girişlerde belge 
yeniden düzenlenecektir.

4857 
ÖZÜRLÜ İŞÇİ 
İSTİHDAMI (Kontenjan 
Fazlası) 

01.07.2008 DEN İTİBAREN 
SÜRESİZ

İŞVEREN HİSSESİNE % 50 
İNDİRİM (SPEK ALT)

1) Kontenjan fazlası veya özürlü 
çalıştırma zorunluluğu olmayan 
işyerlerinde uygulanır. 
2) Başlarken ve her yıl ocak ayında 
SGK nın 2008 - 77 genelge ekindeki 
form ile bildirim yapılacak. 
3) İşe tekrar girişlerde belge 
yeniden düzenlenecektir.

5746 
AR-GE SGK PRİM 
DESTEĞİ 

01.04.2008 DEN 31.12.2013’E 
KADAR(AR-GE PROJESİ 
SÜRESİNCE ve MAKSİMUM 5 
YIL)

İŞVEREN HİSSESİNE % 50 
İNDİRİM (SPEK İN TAMAMI 
ÜZERİNDEN)

1) Tam zamanlı Ar-Ge Personeline 
uygulanır. 
2) Tam zaman eşdeğer Ar-Ge 
personelinin %10 u kadar Ar-Ge 
destek personeline uygulanır.
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TEŞVİK 
KODU 

TEŞVİK KONUSU TEŞVİK SÜRESİ PRİM DESTEK ORANI 
ŞARTLAR ve YAPILMASI 
GEREKENLER

5510 
BORCU 
OLMAYANLARA % 5 
LİK İNDİRİM 

01.10.2008 DEN İTİBAREN 
SÜRESİZ

İŞVEREN HİSSESİNDE % 5 
LİK İNDİRİM (BRÜT ÜCRET 
ÜZERİNDEN)

1) Uzun vadeli sigorta kollarına 
tabi sigortalılar için uygulanacak. 
Dolayısı ile SGDP ve Çırak, kursiyer, 
öğrencilerin yararlanması mümkün 
olmayacak.

6486 
BORCU 
OLMAYANLARA İLAVE 
% 6 LIK İNDİRİM

01.01.2013 DEN İTİBAREN, 
4966 SAYILI BAKANLAR 
KURULU KARARI EKİNDEKİ 
İLLERE; 1 SAYILI LİSTE İÇİN 
4 YIL 2 SAYILI LİSTE İÇİN 5 
YIL 3 SAYILI LİSTE İÇİN 6 YIL 
BOYUNCA UYGULANACAKTIR.

İŞVEREN HİSSESİNDE İLAVE 
% 6 LIK İNDİRİM (SPEK ALT)

1) 10 ve üzeri sigortalı çalıştıran 
ve ekli listede yer alan illerdeki 
işverenlere uygulanacaktır.

6486 
YURTDIŞINDA İŞÇİ 
GÖTÜREN FİRMALARA 
%5’LİK İNDİRİM 

01.06.2013 DEN İTİBAREN 
SÜRESİZ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 
PRİMİNDE %5 LİK İNDİRİM 
(SPEK İN TAMAMI 
ÜZERİNDEN)

1) Yurtdışına çalıştırmak üzere işçi 
götüren veya Türkiye’de çalıştırmış 
olduğu işçisini geçici olarak 
yurtdışına çalışmak üzere gönderen 
özel sektör Türk işverenleri 
yararlanabilecektir. 
2) Sosyal güvenlik destek primine 
tabi çalışanlar, Libya’da çalışanlar, 
3308 sayılı Kanunda belirtilen aday 
çırak, çırak ve işletmelerde mesleki 
eğitim gören öğrenciler, Meslek 
liselerinde okumakta iken veya 
yükseköğrenimleri sırasında zorunlu 
staja tabi tutulan öğrenciler, 4046 
sayılı Kanunun 21 inci maddesi 
kapsamında iş kaybı tazminatı 
alanlar, Harp malulleri ile 3713 
ve 2330 sayılı Kanunlara göre 
vazife malullüğü aylığı alanlar bu 
uygulamadan yararlanamaz.
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TEŞVİK 
KODU 

TEŞVİK KONUSU TEŞVİK SÜRESİ PRİM DESTEK ORANI 
ŞARTLAR ve YAPILMASI 
GEREKENLER

5921
İŞSİZLİK MAAŞI 
ALANIN İSTİHDAMINA 
İLİŞKİN İNDİRİM

01.10.2009 DEN İTİBAREN 
SÜRESİZ (İŞSİZLİK SİGORTASI 
SÜRESİ KADAR)

İŞÇİ VE İŞVEREN HİSSESİ 
TAMAMI (KISA VADELİLERİN 
SADECE %1 İ) (SPEK ALT)

SİGORTALILAR YÖNÜNDEN 
1) 01.10.2009 ve sonrasında işe 
alınmış olması 
2) İşe giriş tarihi itibariyle işçinin 
işsizlik ödeneğine hak kazanmış 
olması 
İŞYERİ YÖNÜNDEN 
3) Sigortalının işe alındığı tarihten 
önceki aydan başlanarak son altı 
aylık dönemde aylık prim ve hizmet 
belgelerinde bildirilen ortalama 
sigortalı sayısına ilave olarak işe 
alınmış olması 
4) İşsizlik ödeneği almaya hak 
kazanmış olan sigortalının, işsizlik 
ödeneği almaya hak kazanmadan 
önce son çalıştığı işyeri haricindeki 
bir işyerinde işe başlamış olması

06111

6 AYDIR İŞSİZ OLAN 
VE SON 6 AYIN İŞÇİ 
SAYISINA İLAVE 
OLAN 18-29 YAŞ 
ARALIĞINDA ERKEK VE 
18 YAŞINDAN BÜYÜK 
KADIN SİGORTALI 
ÇALIŞTIRMA 
İSTİHDAMI

18 yaşından büyük 29 yaşından 
küçük erkekler ile 18 yaşından 
büyük kadın sigortalılar 
yönünden; 
—Mesleki yeterlilik belgesine 
sahip olup bu alanda 
piyasadan işe alınanlar 48 ay 
yararlanacak.
—Mesleki yeterlilik belgesine 
sahip olup bu alanda iş-
kurdan işe alınanlar 54 ay 
yararlanacak. 
—Mesleki ve teknik eğitim 
veren orta ve yüksek öğretimi 
veya İş-kur tarafından 
düzenlenen işgücü yetiştirme 
kursunu bitiren işçileri 
alanlarında çalıştırmak kaydıyla 
piyasadan alınanlar 36 ay 
yararlanacak. 
—Mesleki ve teknik eğitim 
veren orta ve yüksek öğretimi 
veya İş-kur tarafından 
düzenlenen işgücü yetiştirme 
kursunu bitiren işçileri 
alanlarında çalıştırmak kaydıyla 
İş-kurdan alınanlar 42 ay 
yararlanacak. 

İŞVEREN HİSSESİNDE % 
100 LİK İNDİRİM (BRÜT 
ÜCRET ÜZERİNDEN %5 ‘LİK 
İNDİRİM DÜŞÜLDÜKTEN 
SONRA)

—Sigortalı yönünden; 
a) 1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri 
arasında işe alınmış olması, 
b) 18 yaşından büyük olması, 
c) İşe alındığı tarihten önceki 
altı aylık dönemde Kurumumuza 
verilmiş olan aylık prim ve hizmet 
belgelerinde kayıtlı olmaması, 
ç) Fiilen çalışması, —İşyeri 
yönünden; 
d) Özel sektör işverenlerine ait 
olması, 
e) Sigortalının, ortalama sigortalı 
sayısına ilave olarak çalıştırılması, 
f) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, 
idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı 
borcunun bulunmaması, 
g) Aylık prim ve hizmet belgelerinin 
yasal süresi içinde Kurumumuza 
verilmesi, 
ğ) Tahakkuk eden sigorta 
primlerinin yasal süresi içinde 
ödenmesi şartlarının birlikte 
gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
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TEŞVİK 
KODU 

TEŞVİK KONUSU TEŞVİK SÜRESİ PRİM DESTEK ORANI 
ŞARTLAR ve YAPILMASI 
GEREKENLER

—Yukarıda sayılan özelliklerin 
hiç birine sahip olmayarak 
piyasadan alınanlar 24 ay 
yararlanacak. 
—Yukarıda sayılan özelliklerin 
hiç birine sahip olmayarak 
İş-kurdan alınanlar 30 ay 
yararlanacak. 29 yaşından 
büyük erkek sigortalılar 
yönünden;
— Mesleki yeterlilik belgesine 
sahip olup Mesleki ve 
teknik eğitim veren orta ve 
yükseköğretimi veya İş-kur 
tarafından düzenlenen işgücü 
yetiştirme kursunu bitiren 
işçileri alanlarında çalıştırmak 
kaydıyla piyasadan alınanlar 24 
ay yararlanacak. 
—Mesleki yeterlilik belgesine 
sahip olup Mesleki ve 
teknik eğitim veren orta ve 
yükseköğretimi veya İş-kur 
tarafından düzenlenen işgücü 
yetiştirme kursunu bitiren 
işçileri alanlarında çalıştırmak 
kaydıyla İş- kurdan alınanlar 30 
ay yararlanacak. 
—Yukarıda sayılan özelliklerin 
hiç birine sahip olmayarak 
İş-kurdan alınanlar 6 ay 
yararlanacak. Ayrıca 29 yaşını 
doldurmuş olup olmadığına 
bakılmaksızın;
—01.03.2011 tarihinden sonra 
işe alınan ve işe alındıktan 
sonra mesleki yeterlilik belgesi 
alan, mesleki ve teknik eğitim 
bitiren sigortalılar 12 ay 
yararlanacak.
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TEŞVİK 
KODU 

TEŞVİK KONUSU TEŞVİK SÜRESİ PRİM DESTEK ORANI 
ŞARTLAR ve YAPILMASI 
GEREKENLER

01.02.2017 tarihinden 
itibaren özel sektör 
işverenlerince işe 
alınmış olan her bir 
sigortalı için mahsup 
yoluyla yapılacak 
destek ödemesi.

01.02.2017-31.12.2017

Destek, sigortalının gün 
sayısına göre her gün 
için 22,22 lira olacak. 
Bir sigortalı aylık 30 gün 
çalışmışsa destek 30 
gün üzerinden hesap 
edilecek. Buna göre 30 
günlük destek miktarı 
666,60 lira olacak. Bu tutar  
işverenlerin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna ödeyecekleri 
sigortalı hisseleri dahil 
tüm primlerden mahsup 
edilmek suretiyle işverene 
destek ödemesi yapılacaktır.

Destekten yararlanabilmek için işe 
alınacak olanın;
· 01.02.2017 tarihinden itibaren 
özel sektör işverenlerince işe 
alınmış olmaları,
· İş kurumuna kayıtlı işsizler 
arasından işe alınmaları;
· İşe alındıkları tarihten önceki 
üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna verilen aylık prim ve 
hizmet belgelerinde veya muhtasar 
ve prim hizmet beyannamelerinde 
kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,
· 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık 
prim ve hizmet belgelerindeki 
sigortalı sayısına ilave olmaları, 
gerekmektedir.
·İşverenlerin aylık prim ve hizmet 
belgelerini veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamelerini yasal 
süresi içerisinde vermediği,
·Sigorta primlerini yasal süresinde 
ödemediği,
·Yapılan kontrol ve denetimlerde 
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak 
bildirmediği,
·Bildirilen sigortalının fiilen 
çalışmadığı durumlarının tespit 
edilmesi, Sosyal Güvenlik 
Kurumuna prim, idari para cezası 
ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borcu bulunması,
Durumlarında destek kesilecektir.

Destekten kimler 
yararlanamayacak:
·Kamu idarelerine ait işyerleri,
·5335 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 
giren kurum ve kuruluşlara ait 
işyerleri,
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TEŞVİK 
KODU 

TEŞVİK KONUSU TEŞVİK SÜRESİ PRİM DESTEK ORANI 
ŞARTLAR ve YAPILMASI 
GEREKENLER

·2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı 
Kanuna ve uluslararası anlaşma 
hükümlerine istinaden yapılan alım 
ve yapım işleri kapsamında olanlar,
·4734 sayılı Kanundan istisna 
olan alım ve yapım işlerine ilişkin 
işyerleri,
·Sosyal güvenlik destek primine tabi 
çalışanlar ve yurt dışında çalışan 
sigortalılar,
Destekten yararlanamayacak.
Ayrıca bu destek unsurundan 
yararlanmakta olan işverenler; 
aynı sigortalı için aynı dönemde 
diğer sigorta primi teşvik, destek ve 
indirimlerden yararlanamayacak.

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif. 

4) Başvuru Yeri 

www.sgk.gov.tr üzerinden e-sigorta kanalı ile
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T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME 
DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Tarımsal Üreticiler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

TABLO:1

TARIMSAL KREDİ KONUSU KREDİ LİMİTLERİ(TL)

FAİZ İNDİRİM ORANI(%)

Yatırım Dönemi İçin
İşletme Dönemi 
İçin

Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği*

0-750.000 100 50

750.001-5.000.000 75 50

5.000.001-12.500.000 50 25

Yaygın Hayvansal Üretim 0-200.000 75 50

Damızlık Etçi ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği* 0-7.500.000 100 75

Damızlık Düve Yetiştiriciliği* 0-7.500.000 100 75

B. Baş Hayvan Yetiştiriciliği* 0-3.000.000 50 25

B. Baş Hayvan Besiciliği* 0-5.000.000 50 50

K. Baş Hayvan Yetiştiriciliği* 0-5.000.000 100 75

K. Baş Hayvan Besiciliği* 0-1.500.000 100 50

Arıcılık* 0-1.500.000 50 50

Kanatlı Sektörü* 0-3.000.000 50 25

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği* 0-7.500.000 100 100

Su Ürünleri Yetiştiriciliği 0-5.000.000 100 50

Su Ürünleri Avcılığı 0-2.000.000 50 50

Hindi Besiciliği 0-1.000.000 50 75

Kontrollü Örtü Altı Tarımı*

0-750.000 75 50

750.001-5.000.000 50 25

5.000.001-10.000.000 25 25

Yaygın Bitkisel Üretim 0-50.000 50 50

50.001-250.000 25 25

Çok Yıllık Yem Bitkisi Üretimi 0-2.500.000 100 75

Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi 0-10.000.000 100 100

Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı 0-1.000.000 50 50

Yurt İçi Sertifikalı Fidan Kullanımı 0-5.000.000 50 50
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TARIMSAL KREDİ KONUSU KREDİ LİMİTLERİ(TL)

FAİZ İNDİRİM ORANI(%)

Yatırım Dönemi İçin
İşletme Dönemi 
İçin

Süs Bitkisi Üretimi 0-2.500.000 50 50

Stratejik Bitkisel Üretim 0-2.000.000 50 50

Sera ModernizasyonuYENİ 0-100.000 100 50

İyi Tarım/Organik Tarım Uygulamaları 0-5.000.000 50 50

Tarımsal Mekanizasyon 0-1.500.000 50 50

Modern Basınçlı Sulama 0-1.500.000 100 75

Arazi Alımı 0-500.000 25 25

Lisanslı Depoculuk Yatırımları 0-500.000 50 25

TABLO:2

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN KREDİ KONUSU KREDİ LİMİTLERİ(TL)

FAİZ İNDİRİM ORANI(%)

Yatırım Dönemi İçin
İşletme 
Dönemi İçin

Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği 0-7.500.000 100 50

B. Baş Hayvan Besiciliği 0-5.000.000 75 50

K. Baş Hayvan Besiciliği 0-5.000.000 100 50

Kontrollü Örtü Altı Tarımı 0-7.500.000 75 50

Su Ürünleri Avcılığı 0-3.000.000 50 50

Tarımsal Ürün İşleme, Paketleme, Depolama Tesisi 0-5.000.000 75 50

Yaş Çay Yaprağı Üretimi YENİ 0-5.000.000 - 50

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bu tabloda yer almayan üretim konularında Tablo 1’de belirtilen faiz indirim oranları 
uygulanır.

3) Başvuru Dönemi 

Tebliğ ilanından sonra başlamaktadır. 

4) Başvuru Yeri 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Tarım Kredi Kooperatifleri
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TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kayıtlı; küçük ve orta ölçekli; şahıs 
işletmeleri, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim 
ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal 
pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin 
üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin 
artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren 
yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

• Aşağıdaki yatırım konularına hibe destek verilecektir.

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerinin yapımı, 

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin 
kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, 

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların 
tamamlanması, 

d) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, 

e) Destek konusunda yer alan tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, 
alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, 

f) Büyükbaş, küçükbaş ve kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım tesisleri, 

g) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımı kapsamında aşağıdaki konulara destek verilecektir. 

a) Kırsal turizm yatırımları, 

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, 

c) El sanatları ve katma değerli ürünler, 

d) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil 
işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu 
meyveler bu madde kapsamında değildir. 

• Un, karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji 
yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin 
yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir. 

• Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe 
desteği kapsamında değerlendirilir. 

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için yeni tesis, diğer yatırımlar için kapasite artırımı ve/veya 
teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca, kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler 
konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir. 

• TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)’nın desteklediği illerde; yaş meyve sebze tasnif, paketleme 
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ve depolama; hayvansal ürünlerin işlenmesi(ham derinin işlenmesi hariç), paketlenmesi ve depolanması; su 
ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması; mevcut tarımsal tesis ve seralarda yenilenebilir enerji üretim 
tesisleri; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine yönelik 
modern sabit yatırım tesisleri; kırsal turizm; el sanatları ve katma değerli ürünler başvuruları kabul edilmemektedir. 

• Projeler, 31/08/2018 tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır. 

• Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği 
kapsamında değildir. 

• Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. 

• Yaş meyve sebze tasnif, paketleme, depolama; tohum işleme, paketleme ve depolama; hayvansal ürün işlenmesi, 
paketlenmesi ve depolanması; su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımlarına; hayvansal orjinli 
gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni 
seraların yapımına yönelik yatırımlara; tarımsal tesislerde kullanılmak üzere güneş, rüzgâr, biyogaz, jeotermal 
kaynaklardan elektrik üretimi yatırımlarına %50 oranında 1.000.000 TL hibe verilebilmektedir.

• Yukarıda yazılanlar haricinde diğer bitkisel ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi yatırımlarına; soğuk 
hava deposu ve çelik silo yapımına yönelik yatırımlara; büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarına; kırsal turizme 
yönelik yeni tesis yatırımlarına %50 oranında 750.000 TL hibe verilebilmektedir. 

• Mantar yetiştiriciliği; küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında %50 oranında 500.000 TL hibe 
verilebilmektedir. 

• Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri; el sanatları ve katma değerli ürünlere; bilişim 
sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar %50 oranında 250.000 TL hibe verilebilmektedir. 

• Hibeye esas proje tutarı en az 30.000 TL olmalıdır. 

• İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir. 

• Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir. 

• Arazi kiralamalarda en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır. 

3) Başvuru Dönemi 

Başvuru dönemi, tebliğ ilan tarihinden itibaren 70 gün içerisinde, son başvuru tarihi 29 Aralık 2016 

4) Başvuru Yeri 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri

TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemi, örtü altı kayıt sistemi, veteriner bilgi sistemi (TÜRKVET), su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olan 
üreticiler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Listede yazılı sigorta çeşitlerinde, poliçede yazılı primin %50’si desteklenir: 

• Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası 

• Devlet Destekli Sera Sigortası 

• Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
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• Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

• Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif. 

4) Başvuru Yeri 

Tarım Sigortaları Havuzu(TARSİM) sistemine üye sigorta şirketi veya acentesi

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Tarım ürünleri ihracatçıları 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu 
kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir. 

• Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan aşağıdaki ürün çeşitleri için geçerlidir. Süs çiçekleri ve 
tomurcuklar, sebzeler, kurutulmuş sebzeler, meyveler ve sert çekirdekli meyveler, dondurulmuş meyve sebze ile 
meyve sebze işleme sanayine dayalı gıda maddeleri, bal, reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve 
püreleri veya pastaları, meyve suları, sebze suları, meyve nektarı, zeytinyağı, hazırlanmış veya konserve edilmiş 
balıklar, kümes hayvanları etleri, yumurta, kümes hayvanından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler, kümes hayvanı 
etinden hazırlanmış ve konserve edilmiş ürünler, çikolata ve kakao içeren gıda ürünleri, bisküviler, gofretler, kekler, 
makarnalar 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif. 

4) Başvuru Yeri 

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ DESTEĞİ

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Bu bölgelerin işletmesi ve yönetiminden sorumlu anonim şirketler(yönetici şirket) 

• Girişimci işletmeler 

• Öğretim üyeleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

a) Yönetici şirketlere 

• 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar/gelir vergisi muafiyeti 

• Damga vergisi ve harçtan muafiyet 

• Altyapı, inşaat veya çeşitli düzenlenen programların giderlerinin bir kısmı Bakanlık tarafından karşılanabilir. 
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• Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmamaktadır. 

• Hazineye ait taşınmazlar 5 yıl boyunca bedelsiz verilebilir, devam eden yıllarda taşınmaz değerinin binde ikisi 
karşılığında kullanma izni verilir. 

• Ödenen kira geliri üzerinden vergi kesintisi yapılmaz.

b) Girişimci İşletmelere 

• 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar/gelir vergisi muafiyeti 

• Sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama 
yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den muaftır. 

• Ar-ge ve destek personelinin ücretleriyle ilgili tüm vergilerden 31.12.2023’e kadar muafiyet. Destek personeli 
sayısı en fazla Ar-ge personeli sayısının %10’u kadar olabilir. 

• Ar-ge ve destek personelinin sigorta primi işveren hissesinin %50’i 5 yıl boyunca karşılanır. 

• Ar-ge faaliyeti sonucu seri üretime geçen şirketlerin, seri üretimden elde edecekleri kazançları kurumlar vergisi 
istisnasından yararlanır. Bu istisnaya TÜBİTAK ve benzeri kurumlardan alınan hibeler dâhildir. 

b) Öğretim Üyelerine 

• Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır. 

• Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı 
ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde 
görev alabilmektedirler 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

4) Başvuru Yeri 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI
1) Kimler Yararlanabilir? 

• Aşağıdaki şartları sağlayan KOBİ’ler 

• 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 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri sonucunda ortaya çıkan veya patent belgesi ile koruma altına alınmış 
veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip teknolojik ürün veya prototiplerin tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

• Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin başarı ile 
tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde Programa başvuru yapılması gerekmektedir. 
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• Patent belgesi veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları 
tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir. 

• Destek süresi 12 ay olup, destek tutarı yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL, yurt içindeki 
tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL, %100 hibe şeklindedir. 

• İşletmenin aynı teknolojik ürün veya prototipi için bir kere destek verilir. İşletme, farklı bir teknolojik ürün veya 
prototipi için bu programa tekrar başvuru yapabilmesi için bir önceki programın tamamlanma tarihinden itibaren 
en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. 

• Broşür, ürün kataloğu, etiketli baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtı giderlerine 10.000 TL hibe. 

• Yurt içi fuar katılımlarında 25.000 TL, yurt dışı fuar katılımlarında 50.000 TL hibe. 

• Yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderlerine 5.000 TL hibe. yurt içi merkezli e-ticaret sitelerine üyelik için 5.000 TL, 
yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerine üyelik için 15.000 TL hibe. 

• Basılı yayınlara reklam verme giderleri; yurt içi yayınlar için 5.000 TL, yurt dışı yayınlar için 15.000 hibe. 

• İşletmenin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında; en fazla 2 çalışanın konaklama ve ulaşım giderleri; yurt 
içi seyahatlerde 5.000 TL, yurt dışı seyahatlerde 15.000 TL hibe 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

4) Başvuru Yeri 

KOSGEB Hizmet Merkezi

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE SAĞLANAN TEŞVİKLER

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Turizm yatırım veya işletme belgesine sahip olan işletmeler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı amacıyla yapılan tahsisler. 

• Turizm kredileri 

• Orman fonuna katkı bedelinin taksitlendirilmesi 

• Elektrik, gaz ve su ücretlerinde indirim 

• Haberleşme kolaylıkları 

• Yabancı uzman ve personel çalıştırabilme 

• Alkollü içki satışına sağlanan kolaylıklar 

• Hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilme 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

4) Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı
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TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ 
YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ

1) Kimler Yararlanabilir?  

• Şirketler 

• İşbirliği kuruluşları(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, Teknokentler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Döviz kazandırıcı sektörlerde yer alan şirketlerin markalaşmasını sağlamak, Turquality programı kapsamında 
Türk ürünlerinin pazara giriş ve tutunmalarını sağlamak, Türk malı ve hizmeti imajının oluşmasını sağlamak 
amaçlanmaktadır. 

a) İşbirliği Kuruluşların Desteklenmesi: 

• Hizmet sektörlerinin yurtdışı pazarlar için tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri, Pazar araştırması 
çalışması ve raporlara ilişkin giderler; TİM ve ilgili sektörü tek başına temsil eden kuruluş için %80 oranında proje 
başına yıllık en fazla 500.000$, birden fazla sektörü temsil eden birlikler için %80 oranında proje başına yıllık en 
fazla 250.000$, diğer işbirliği kuruluşları için %50 oranında proje başına yıllık en fazla 100.000$,; birden fazla birlik 
tarafından oluşturulan projeler birlik başına 250.000$ desteklenir. 

a) Hizmet Sektörü Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: 

• Şirketlerin bu desteklerden yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince 
gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Bu konuda yapılan harcamalar %75 
oranında en fazla 200.000$ 

• Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamalar ile destek kapsamında alınan markaların yurt dışında tescil ve 
korunmasına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere 
yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır. 

• Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri%50 oranında yıllık en fazla 400.000$ 

• Yurt dışında açılan birimlere ilişkin brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal 
araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 $; 
kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum giderleri %50 oranında yıllık en fazla 300.000 $ 

• Showroomlara/Büyük Mağazalara/Marketlere ilişkin reyon/raf vb. kira ve/veya komisyon giderleri %50 oranında 
yıllık en fazla 200.000 $ 

• Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayıcı 
sertifikalara ilişkin her türlü belgelendirme giderleri danışmanlık ve eğitim giderleri ile birlikte %50 oranında ve 
belge başına en fazla 50.000$, her bir marka için ayrı destek alınabilir. 

• Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 
adet mağazaya ilişkin; 

- Dekorasyon harcamaları, %50 oranında mağaza başına en fazla 50.000 $, 

- Kira giderleri %50 oranında mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 50.000 $, 

• Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlık giderleri şirket için %50 oranında 
en fazla 300.000 $, her bir marka için ayrı destek alınabilir. 

• İstihdam edilen aşçı/şef, yazılımcı, mühendislik/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamı giderleri aynı anda en 
fazla 3 kişi için %50 oranında yıllık en fazla 200.000 $, 



A U D I T

International

48

• Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $, desteklenmektedir. 
Bu program kapsamındaki desteklerin süresi 4 yıldır. 

b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: 

• Şirketlerin her bir markasına dair bu desteklerden yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilen 
danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Bu konuda 
yapılan harcamalar %75 oranında en fazla 200.000$ 

• Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve 
korunmasına ilişkin giderleri, 

• Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayıcı 
sertifikalara ilişkin danışmanlık ve eğitim giderleri dahil ilişkin her türlü belgelendirme giderleri 

• İstihdam edilen aşçı/şef yazılımcı, mühendislik/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamı giderleri, aynı anda azami 
5 kişi için 

• Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 

• Yurt dışında aynı anda açılan 50 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/eğitim merkezi/lokanta/kafe nin brüt kira 
giderleri, birim başına en fazla 200.000$ kurulum ve dekorasyon giderleri 

• Ön tanı merkezi ofis, depo, showroom, satış sonrası servis , Showroom/Büyük Mağaza/Marketlere ilişkin reyon/raf 
vb. brüt kiraları ile kiralanan birimlerin en fazla 200.000 $’a kadar kurulum ve dekorasyon giderleri 

• Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek en fazla 100 adet 
mağaza/konaklama tesisi/klinik/eğitim merkezi/lokanta/kafe ilişkin kira giderleri birim başına 5 yıl süre ile yıllık en 
fazla 200.000 $ , kurulum/dekorasyon giderleri için birim başına en fazla 100.000 $ 

• Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, %50 oranında desteklenir. Bu program kapsamındaki 
desteklerin süresi 5 yıldır. Destek süresi şirket performansına göre 5 yıl daha uzatılabilir. 

c) Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) ve Birliklerin Desteklenmesi: 

• TURQUALITY® Programı kapsamında; yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık 
giderleri; hizmet sektörlerine yönelik olarak yapılacak eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık faaliyetleri, halkla 
ilişkiler faaliyetleri; organizasyonlara ilişkin giderler; pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş 
ilişkileri ağı (networking), sponsorluk faaliyetleri; programının kurumsallaştırılmasına yönelik eleman istihdamı 
ve eğitim giderleri; stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları yıllık en fazla 15 milyon dolara kadar %100 oranında 
desteklenmektedir. 

• Destek süresi Marka Destek Programı için 4 yıl, TURQUALITY® Destek Programı için 5 yıldır. 

• Bir holding/şirketler topluluğu bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif. 

4) Başvuru Yeri 

Ekonomi Bakanlığı
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ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir? 

• KOBİ’ler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede 
satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programına, bir 
organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilecektir. 

• Hızlandırıcı ofis kirası, eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ulaşım, 
konaklama, YMM hizmetleri, organizasyonla ilgili genel giderler desteklenmektedir. 

• Kuruluş ve donanım desteği kapsamında; işletme kuruluş giderleri (yurtdışı işletici kuruluş yetkilisi veya personeline 
ait şehirlerarası/ülkelerarası ulaşım, konaklama, ilgili ülkede şirket kuruluşu için yapılacak zorunlu giderler vb.), 
bina tadilatı, altyapı, ofis donanımı ve yazılım giderleri için %80 oranında en fazla 100.000 USD tutarında hibe 
verilmektedir. İşletme kuruluş giderleri için verilecek destek 10.000USD’yi geçemez. 

• Destek oranı %80 hibe olup, destek tutarı en fazla 60.000 USD’dir. İşletme başına her bir katılım içi verilecek destek 
en fazla 15.000 USD’dir. 

• Destek süresi 3 yıldır. Destek süresi bitiminde program yeniden başlatılabilir. 

• Uluslararası Hızlandırıcı Programına katılacak kişinin, işletmenin sahibi veya ortağı olması gerekir. KPDS/ÜDS/
YDS’den Uluslararası Hızlandırıcı Programının düzenlendiği dil kapsamında en az 60 puan almış olması veya bunlara 
denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eş değer puan almış olması gerekir. 

• Bireysel olarak katılacak işletmelerin Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarı ile 
tamamlanmış olması gerekmektedir. 

• KOSGEB birimleri, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri ve özel 
kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar tarafından münferiden veya birlikte düzenlenecek en az 5 en fazla 10 işletmenin 
yer alacağı organizasyonlar da desteklenmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

4) Başvuru Yeri 

KOSGEB Hizmet Merkezi

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Üniversiteler 

• Üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri 

• Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Uluslararası kuluçka merkezinin işletilmesi için yurtdışında kurulacak işletici kuruluş tarafından yapılan kuruluş ve 
donanım ile operasyonel giderlere istinaden yurtiçinde kurulacak olan işletici kuruluşa destek verilecektir. 
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• Kuruluş ve donanım desteği kapsamında; işletme kuruluş giderleri (yurtdışı işletici kuruluş yetkilisi veya personeline 
ait şehirlerarası/ülkelerarası ulaşım, konaklama, ilgili ülkede şirket kuruluşu için yapılacak zorunlu giderler vb.), 
bina tadilatı, altyapı, ofis donanımı ve yazılım giderleri için %80 oranında en fazla 100.000 USD tutarında hibe 
verilmektedir. İşletme kuruluş giderleri için verilecek destek 10.000USD’yi geçemez. 

• Operasyonel giderler desteği kapsamında; kuluçka merkezi kirası, işletim giderleri, yurtdışındaki işletici kuruluş 
personeline ödenen net ücretleri ve bu personele ait ulaşım giderleri, tanıtım faaliyetleri, eğitim/danışmanlık/
mentörlük/iş yönetimi/hukuk/fikri ve sınai mülkiyet hakları/YMM hizmetleri konularındaki organizasyonlar için 
3.750.000 USD tutarında hibe verilmektedir. Yıllık destek üst limiti 750.000 USD olup, destek oranı 1. ve 2. yıl için 
%80, 3., 4. ve 5. yıl %60 olarak uygulanmaktadır. 

• Destek süresi 5 yıldır. 

• İşletici kuruluş kuracağı Uluslararası Kuluçka Merkezinde, yabancı işletmelere, merkezin ağırlayabileceği toplam 
işletme kapasitesinin en fazla %20’si (yirmi) oranında yer tahsisi yapabilir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

4) Başvuru Yeri 

KOSGEB Hizmet Merkezi

ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

 1) Kimler Yararlanabilir? 

• Sermaye şirketleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Destek süresi ve tutarı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır, destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli 
kuruluşlara %60 oranındadır. 

• EUREKA, ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri 
uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmektedir. 

• Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, Ar-ge 
hizmet giderleri desteklenmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

1. Dönem 1 Ocak-30 Haziran 

2. Dönem 1 Temmuz-31 Aralık 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK, internetten başvuru için https://eteydeb.tubitak.gov.tr/
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ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 1) Kimler Yararlanabilir? 

• Sermaye şirketleri ve üniversite/eğitim ve araştırma hastaneleri/kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortaklığında 
proje başvurusunda bulunulur. 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• 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 amaçlanmaktadır. 

• Destek süresi en fazla 24 ay, destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli kuruluşlara %60 oranındadır. Destek tutarı 
1.000.000 TL’dir. 

• Fizibilite çalışmaları için ilave olarak 3 ay süre ve 10.000 TL tutarında destek verilir. 

• Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 
veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki projeleri 
desteklemektedir. 

• Personel, bursiyer, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı 
giderleri desteklenmektedir. 

• Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı giderler desteklenmemektedir. 

 3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK, online başvuru için https://eteydeb.tubitak.gov.tr/

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ PAKETİ
Yatırım teşvik belgesi paketi soru-cevap şeklinde incelenecektir.

Yeni Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın 
gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;

• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,

• Kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,

• Dernekler ve vakıflar,

• Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden yararlanabilir. Ayrıca yabancı kişiler veya 
Yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen 
yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır.
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Teşvik Sistemi Çerçevesi Nedir?

TEŞVİK SİSTEMİ

Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların 
Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası

Gümrük vergisi muafiyeti Gümrük vergisi muafiyeti Gümrük vergisi muafiyeti Gümrük vergisi muafiyeti

Vergi indirimi Vergi indirimi Vergi indirimi

Sigorta primi işveren hissesi 
desteği

Sigorta primi işveren hissesi 
desteği

Sigorta primi işveren hissesi 
desteği

Yatırım yeri tahsisi Yatırım yeri tahsisi Yatırım yeri tahsisi

Faiz desteği Faiz desteği

KDV İadesi

Yatırım Teşvik Bölgeleri Hangi İllerden Oluşur?

1.Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkâri
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır

Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars

Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin

Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş

Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt

Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa

Malatya Tokat Şırnak

Nevşehir Tunceli Van

Rize Yozgat

Sivas

Genel Teşvik Uygulaması Nedir?

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit 
yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında 
desteklenmektedir. 2 destek vardır;

Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım 
malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Yatırımcıların, 3065 sayılı 
KDV Kanunu’nun 13/d maddesi hükmü çerçevesinde KDV istisnasından faydalanabilmeleri için öncelikle Ekonomi 
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Bakanlığı ya da Bakanlığın yetkilendirdiği idareler tarafından düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olmaları 
gerekmektedir. Ekonomi Bakanlığı veya yetkili idare, yürürlükte bulunan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 
Karar” hükümleri çerçevesinde, yatırım teşvik belgelerine ekli listelerinde makine ve teçhizat tanımına giren sabit 
kıymetleri belirleyerek liste üzerine hangi kalemlerin KDV istisnasından faydalanabileceğine ilişkin bir şerh derç eder.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat 
için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin 
edilecek yatırım malı makine ve teçhizat, ithalat Rejim Kararı’nda belirtilen gümrük vergisinden muaf olarak temin 
edilebilmektedir. Bu muafiyete ilişkin düzenleme, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkındaki Karar’ın 9. Maddesi ile yapılmıştır.

Münferit Kullanılmış Makine Ve Teçhizatın İthali: ithalat Rejimi Kararı uyarınca ithali; mümkün olan kullanılmış 
veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç) ile ithalat Rejimi Kararının 7. maddesi uyarınca 
ithaline izin verilen makine ve teçhizat yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilebilmektedir. Yatırım teşvik 
belgesi kapsamında temin edilmek istenen kullanılmış makine ve teçhizatın “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş 
Olarak İthal Edilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” eki listede yer almaması halinde, Ekonomi Bakanlığı ithalat Genel 
Müdürlüğü’nden söz konusu makine ve teçhizatın ithalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verildiğine dair bir yazı 
alınması gerekmektedir.

Kullanılmış Komple Tesis İthali: Bu kapsamdaki tesislerin ithaline yönelik talepler ise bakanlıkça proje bazında 
değerlendirilmektedir. Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların, tesise ait makine 
ve teçhizatın model ve imal yıllarını da gösterir dökümlü fatura veya proforma fatura asılları ile birlikte Bakanlığa 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlıkça görevlendirilecek personelin komple tesisin bulunduğu ülkede 
yapacakları ekspertiz neticesinde uygun görülmesi halinde, kullanılmış komple tesisin teşvik belgesi kapsamında 
ithaline izin verilebilmektedir.

Bölgesel Teşvik Uygulaması Nedir?

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri 
dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. 
Bölgesel teşvik genel teşviki de kapsamına alarak aşağıdaki ilave destekler verilmektedir;

Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak 
uygulanmasıdır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

 Bölgeler  Yatırıma katkı oranı (%)
 Kurumlar vergisi veya gelir 

vergisi indirim oranı (%)
 Yatırıma katkı oranı (%)

 Kurumlar vergisi veya gelir 
vergisi indirim oranı (%)

1 15 50 25 50

2 20 55 30 55

3 25 60 35 60

4 30 70 40 70

5 40 80 50 80

6 50 90 60 90

Yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı 
tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen 
kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.
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Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken 
sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Bölgeler Uygulama Süresi
1 2 yıl
2 3 yıl
3 5 yıl
4 6 yıl
5 7 yıl
6 10 yıl

Sigorta Primi işveren Hissesi ve Sigorta Primi desteklerinin uygulanmasına, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin 
yapılmasının ardından, destekten yararlanacak olan işletmelere ilişkin bilgilerin Bakanlıkça Sosyal Güvenlik Kurumuna 
elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlanılabilir. Gemi inşa yatırımlarında ise, 
Bakanlıkça Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek kaydıyla teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından 
itibaren destek uygulamasına başlanılabilir. Destek teşvik belgesinde kayıtlı süre boyunca uygulanır. Ancak yine teşvik 
belgesi üzerinde kayıtlı azami prim tutarının asılması halinde destek uygulamasına son verilir. Talep edilmesi halinde, 
2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, aynı 
işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği 
uygulaması birlikte yapılabilir. Bu durumda, ilgili işyeri sicil numarasında yararlanılan azami prim tutarı toplamı, 
destek uygulaması yapılan belgelerdeki azami prim tutarlarının toplamı alınmak suretiyle belirlenir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi 
stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde 
öngörülür. Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi 
gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine 
başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden terkin 
edilmesidir. 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında sadece 6. Bölgede; büyük 
ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenen 
işletmeler gelir vergisi stopajı desteğinden faydalanabilir.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken 
sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede 
gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Faiz Desteği: Teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman 
desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin 
veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre 
yatırımları ile 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında 
desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik 
belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;

a) 3. bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli 
kredilerde bir puanı,

b) 4. bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize 
endeksli kredilerde bir puanı,

c) 5. bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli 
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kredilerde iki puanı,

ç) 6. bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli 
kredilerde iki puanı,

d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre 
yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, Bakanlıkça 
da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Yatırım kararlarını hızlandırabilmek adında yatırım sürecinin basında uygulanması hasebiyle yatırımın başlangıç 
maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak devlet desteklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ülkemizde 
çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yatırımlara kısmen veya tamamen bedelsiz yer tahsis edilebilmesine yönelik 
düzenlemeler yapılmakta ve uygulanmaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve uygulaması Maliye 
Bakanlığı ile müşterek yürütülen “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında yer alan “yatırım yeri 
tahsisi desteği” de bu uygulamalardan bir tanesidir. Destek, ilk yıl için taşınmazın emlak vergi değerinin en fazla %3’ü 
oranında takdir edilen bedel, ikinci ve müteakip yıllar için ise cari yıl bedelinin ÜFE oranında artırılması suretiyle 
hesaplanan bedel karşılığında, taşınmaz üzerinde 49 yıl süreyle irtifak hakkı veya kullanım izni verilmesi seklinde 
uygulanmaktadır. Ancak, ilk 3 yıl için ödemeler hesaplanan değerin %30’u oranında alınmaktadır. Yatırım yerine göre 
belirlenen ilk yıl ödemeleri ise su şekildedir:

1. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %3’ü,

2. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %2,5’i,

3. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %2’si,

4. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %1,5’i,

5. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %1’i,

6. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %0,5’idir.

Yatırım yeri tahsisi desteğinden faydalanabilmek için öncelikle bir yatırım projesinin Bakanlıkça bölgesel, büyük ölçekli 
veya stratejik yatırım olarak değerlendirilmek suretiyle yatırım teşvik belgesine bağlanmış olması gerekmektedir. 
Ancak, yatırım teşvik belgesinde yatırım yeri tahsisi desteğinin öngörülmüş olması kesin tahsis işleminin 
gerçekleşmesi anlamına gelmemektedir. Zira kesin tahsis işlemleri, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda taşınmaz sahibi idare tarafından yürütülmekte ve yatırımlara tahsis edilmek üzere ilana çıkılan 
yerler için başvuruda bulunulmuş yatırım projeleri arasından Vali başkanlığında oluşturulan komisyonca belirlenen 
yatırım projeleri için gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsis 
edilmesi aşamasında aranan yeterlilik koşullarını 3/9/2009 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik ile 
belirlemiş bulunmaktadır. Bakanlıkça düzenlenen yatırım teşvik belgesine sahip olmak ise talep edilen evraklardan 
birisidir. Özetle, Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi ve belge kapsamında yatırım yeri tahsisi desteğinin 
öngörülmesi kesin tahsis işlemi için yeterli olmamakla birlikte, bir ön koşul niteliği taşımaktadır.

Taşınmaz sahibi idare tarafından ilan edilen alanların yatırımlara tahsis edilmesi amacıyla ilgili idareye yapılan 
başvurular, taşınmazın bulunduğu il Valisinin başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir. 
Komisyon, sunulan bilgi ve belgeler ışığında yatırım projesinin özelliklerini dikkate alarak tahsis işleminin uygun olup 
olmadığına karar vermektedir. Aynı taşınmaz için birden fazla başvuru olması halinde; yatırım büyüklüğü, öz kaynak 
miktarı ve yaratılması öngörülen istihdam sayısına göre projeler arasında puanlama yapılmak suretiyle en fazla puan 
alan yatırım için tahsis işlemine onay verilmektedir. Puanların eşit olması durumunda ise istihdam sayısı belirleyici 
olmaktadır.
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Katma Değer Vergisi İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında 
gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile 
desteklenecektir:

– OSB’lerde yapılacak yatırımlar,

– Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey 
veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,

– Endüstri bölgesinde gerçekleşecek imalat sanayine yönelik yatırımlar.

Destek Unsurları BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Yatırım Teşvik Bölgeleri

1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge

KDV İstisnası Var Var Var Var Var Var

Gümrük Vergisi 
Muafiyeti

Var Var Var Var Var Var

Vergi Muafiyeti (%)

Yatırım Katkı OSB Dışı 15 20 25 30 40 50
Yatırım Katkı OSB İçi 20 25 30 40 50 55
Vergi indirim oranları 50 55 60 70 80 90
Yatırım Katkı  oranını  Yatırım 
Dönemine ve Diğer faaliyetlere 
uygulama  oranı

80 80 80 80 80 80

Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 
Desteği

OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl

Yatırım Yeri 
Tahsisi Var Var Var Var Var Var

Faiz Desteği
İç Kredi Yok Yok 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz kredisi Yok Yok 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan

6. Bölge Desteklerinde için 3 Temel Yaklaşım vardır:

-Genişleyen Sektörel Kapsam; Asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm sektörlerin Bölgesel Destek kapsamına 
alınması,

-İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler:

a) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 Yıl)

b)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (10 Yıl/ Osb’lerde 12 Yıl) 

c) Sigorta Primi Desteği (10 Yıl)

Finansman İmkânlarının Genişletilmesi: 900 bin TL’ye kadar faiz desteği verilerek Yatırım döneminde yatırıma katkı 
tutarının %80’ine kadar olan kısmını, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkânı getirilmiştir.

Öncelikli Yatırım Destekleri Nelerdir?

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 
6. bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
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a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile 
şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

c) Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

ç) (Değişik: RG-9.5.2014-28995) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda 
bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri 
hariç).

e) (Mülga: RG-8/4/2015-29320)

f) (Değişik: RG-8/4/2015-29320) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek 
savunma alanındaki yatırımlar.

g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda 
tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları 
hariç).

ğ) (Değişik:RG-9/5/2014-28995) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakım evleri ile okul 
öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.

h) (Değişik:RG-13/10/2012-28440) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen 
AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

ı) (Ek:RG-15/2/2013-28560) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki 
yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, 
aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.

i) (Ek:RG-15/2/2013-28560) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme 
ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi 
olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

j) (Ek:RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç 
olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer 
petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az 
yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri 
dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

k) (Ek:RG-9/5/2014-28995) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine 
yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).

l) (Ek:RG-9/5/2014-28995) Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal 
gaz depolama yatırımları.

m) (Ek:RG-6/8/2014-29080) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon 
elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.

n) (Ek: RG-8/4/2015-29320) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek 
teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).
(Bakınız: Yüksek Teknolojili Sektörler)

(o) (Ek: RG-8/4/2015-29320) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip 
yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
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(ö) (Ek: RG-19/11/2015-29537) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi 
üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

(p) (Ek: RG-8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul 
üretimine yönelik entegre yatırımlar.

Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanması 
söz konusu değildir. Ancak bu yatırımların, 5. Bölgedeki OSB’lerde yapılmaları halinde 6. bölgede uygulanan oran ve 
sürelerde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanabilecektir.

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da 
belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlardan, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci, ve 3 üncü bölgelerde 
gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 
ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik 
belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.

EK-6  4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları

7.02.2411 B.Y.S. Boyayıcı Maddeler; Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler
08.03.2411 Sülfit ve sülfatlar
09.03.2411 Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar
2411.4 Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı
2412 Kimyasal Gübre Ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı
2413 Sentetik Kauçuk Ve Plastik Hammaddeleri İmalatı
2429.2 Tutkal ve Jelatin İmalatı

07.06.2429

Modelleme Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; 
Yangın Söndürme Aletleri İçin Dolgu Maddeleri ve Bileşimler; Mikro-Organizmaların 
Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S. Laboratuvarda Veya Teşhiste 
Kullanılan Karma Reaktifler.

08.06.2429 Disk, Pul V.B. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş Kimyasal Elementler

11.06.2429

Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon Çabuklaştırıcı 
Maddeler; B.Y.S. Kauçuk Ve Plastikler İçin Plastifiyan Ve Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S. 
Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler; B.Y.S. Karışım Halinde Alkalibenzenler Ve 
Alkalinaftalinler

2911 İçten Yanmalı Motor Ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt Ve Motosiklet Motorları Hariç

2912.1 Pompa Ve Kompresör İmalatı
2913 Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı Ve Tahrik Tertibatı İmalatı
2914 Sanayi Fırını, Ocak Ve Ocak Ateşleyicilerin İmalatı
2915 Kaldırma Ve Taşıma Teçhizatı İmalatı
2919 Diğer Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2921 Tarım Ve Orman Makineleri İmalatı
2922 Takım Tezgâhları İmalatı
2923 Metalurji Makineleri İmalatı
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2924 Maden, Taşocağı Ve İnşaat Makineleri İmalatı
2925 Gıda, İçecek Ve Tütün İşleyen Makinelerin İmalatı
2926 Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı

2927
Silah Ve Mühimmat İmalatı (Av Füfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler Ve Av Tüfeği Aksam 
Ve Parçaları Hariç)

2929 Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2930 B.Y.S. Ev Aletleri İmalatı
3110 Elektrik Motoru, Jeneratör Ve Transformatörlerin İmalatı
3120 Elektrik Dağıtım Ve Kontrol Cihazları İmalatı
3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler
3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir Ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu Ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonlarının İmalatı
3591 Motosiklet İmalatı
3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı

Stratejik Yatırım Destekleri Nelerdir?

Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası 
rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi haiz yatırımlardır. Stratejik yatırım konularının 
belirlenmesine yönelik farklı bir yaklaşım geliştirilmiş olup, yatırım konusu liste yerine uygulama amacı doğrultusunda 
kriterler belirlenmiş ve bu kriterlerin tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir.

Aşağıdaki kriterlerin tamamını birlikte sağlayan yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında 
desteklenmektedir.

İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik olarak;

• Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olan,

• Yatırım konusu üretimle ilgili yurt içi üretim kapasitesi aynı ürünün ithalatından az olan,

• Yatırımla sağlanan asgari katma değeri %40 olan (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu kriter aranmaz),

• Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan 
ürünlerde bu şart aranmayacaktır)

imalat sanayi yatırımları stratejik yatırım olarak kabul edilmektedir.

%40 asgari katma değer kriteri, Stratejik yatırım kapsamında üretilecek ürüne ilişkin katma değer hesaplaması 
Tebliğ eki EK-10’da belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Yatırım sonucu üretilecek ürün için, toplam ürün satış 
tutarından toplam ürün girdi maliyetleri çıkartılarak, çıkan sonucun toplam ürün girdi maliyetlerine bölünüp yüzle 
çarpılması suretiyle katma değer oranı bulunmaktadır.

Arz açığına yönelik teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek ürün ile ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin, 
aynı ürünün ithalatından az olması gerekmektedir. Yurt içi üretim kapasitesi ve ithalat bilgilerine firma tarafından 
hazırlanacak olan fizibilite raporunda yer verilmelidir. Bu bilgiler, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit 
edilecektir. Hizmetler sektörüne yönelik yatırımlar, stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında 
değerlendirilmemektedir. Elektrik üretimine yönelik enerji yatırımları, stratejik yatırımların teşviki uygulamaları 
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kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak, stratejik yatırımın kendi ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak doğal 
gaza dayalı olmayan enerji üretimi yatırımı, stratejik yatırım içerisinde kabul edilecektir.

Büyük Ölçekli Yatırım Destekleri Nelerdir?

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

-Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Asgari Sabit Yatırım Tutarı (1000 Milyon TL)

-Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı ,Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları, Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi 
Yatırımları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (200 Milyon TL)

-Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları ,Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları, 
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları,Elektronik Sanayi Yatırımları, Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler 
İmalatı Yatırımları,İlaç Üretimi Yatırımları,Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları,Makine İmalatı 
Yatırımları Nihai Metal Üretimine Yönelik Yatırımları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (50 Milyon TL)

YENİLİK GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEKLEME 
PROGRAMI

 1) Kimler Yararlanabilir? 

• Sermaye şirketleri 

• Üniversiteler 

• Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri 

• Sanayi ve Ticaret Odaları 

• Organize Sanayi Bölgeleri 

• İhracatçı Birlikleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Yenilik ve girişimcilik ekosisteminde farkındalık oluşturma ve kapasitenin artırılmasına yönelik; eğitim, mentörlük, 
iş birliği ağları, kümelenme, proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı, yatırımcı pazarı ve benzeri mekanizmaların 
proje esaslı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

• Destek süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir. 

• Destek oranı %100 hibe şeklindedir. 

• Personel giderleri, proje teşvik ikramiyesi, bursiyer giderleri, seyahat-gündelik-konaklama giderleri, hizmet alımları, 
alet-teçhizat-yazılım-yayın giderleri(projenin %10’unu geçmemek kaydıyla), toplantı ve organizasyon giderleri, 
yeminli mali müşavirlik ücretleri, genel giderler desteklenmektedir. 

3) Başvuru Dönemi Sürekli 

Aktif (açılan çağrı durumuna göre) 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK
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YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 1) Kimler Yararlanabilir? 

•  Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları 

• Türkiye Ticaret Merkezleri(yurt dışında açılan, Türk ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasının yapıldığı merkezler) 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• 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 desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

• 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; Açılan birimin mağaza 
olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo, 
ürün teşhir serası/yaylası veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, 

• Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya 
şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 
oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması 
halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

• Bu tebliğ kapsamında kira desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilir. 

• 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. 

• Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen 
ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması 
ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması 
koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

• Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka 
tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak 
yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD 
Dolarına kadar desteklenir. 

• 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 Dolarına kadar desteklenir. 

• Destek süresi 4 yıl ve 15 yurt dışı birim ile sınırlıdır. 

• Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuar katılımlarına %50 destek oranına ilave olarak 20 puan destek 
sağlanmaktadır. 

• 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. 

• Türkiye Ticaret Merkezinin İşletici Şirket tarafından satın alınması durumunda, satın alma bedelinin %60’ı en fazla 
6 milyon ABD Doları’na kadar desteklenir. 

• Kira desteğinden yararlanan bir Türkiye Ticaret Merkezinin satın alınması durumunda, verilecek satın alma 
desteğinden ödenmiş olan kira destek miktarı düşülür. 

• Türkiye Ticaret Merkezinin yurt dışı tanıtım harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları’na 
kadar desteklenir. 
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• Türkiye Ticaret Merkezinde İşletici Şirket tarafından, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen 
en fazla 10 kişinin brüt ücreti, %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları’na kadar desteklenir. • 
Türkiye Ticaret Merkezinin ayrı bir yerde bulunan deposu söz konusu Türkiye Ticaret Merkezi bünyesinde kabul 
edilebilir. 

• Türkiye Ticaret Merkezlerinin kira, tanıtım ve istihdam giderleri 5 yıl süreyle desteklenir. Destek süresi, destek 
verilen ilk aydan itibaren başlar. 

• İlk 5 yıllık performansı olumlu bulunan Türkiye Ticaret Merkezine Bakanlıkça 5 yıla kadar ilave destek süresi 
verilebilir. Toplam destek süresi 10 yılı aşamaz. 

3) Başvuru Dönemi 

Ödeme Belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvurulması gerekmektedir. 

4) Başvuru Yeri 

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

YURT DIŞI FUAR KATILIM DESTEĞİ

 1) Kimler Yararlanabilir? 

• Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar 

• Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Stand alanı 9-50 m2 arasındaki fuar harcamaları desteklenmektedir. 

• Nakliye ve stand harcamaları, organizatöre ödenen boş alan kirası ve fuar katılım bedeli fuar harcamaları 
kapsamında desteklenmektedir. 

• Standlarda görevlendirilecek personelin; 50 m2’ye kadar en fazla 2 temsilcinin, 50 m2 üzeri en fazla 3 temsilcinin 
ulaşım masraflarının %50’si desteklenmektedir. 

a) Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi 

• Fuar katılım bedeli ve ulaşım masraflarının % 50’si; katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi olması durumunda 
%75’i; Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı fuarlarda % 75’i; Tebliğ’de belirtilen konularda üretim yapan 
katılımcılara %75’i desteklenmektedir. 

• Fuar başına katılımcıya ödenecek destek tutarı genel nitelikli fuarlarda 10.000 USD, sektörel nitelikli fuarlarda 
15.000 USD’yi geçemez. Ancak tebliğde yer alan belirli sektörlerde faaliyet gösteren katılımcılara bu sınırlamalara 
tabi tutulmadan ilave olarak nakliye masraflarının %50’si desteklenmektedir. 

b) Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

• Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm 
katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde % 
75 oranında destekten yararlandırılır. Destek tutarı genel nitelikli fuarlarda 80.000 USD, sektörel nitelikli fuarlarda 
120.000USD, sektörel nitelikli fuarlara milli katılımlarda ilave 80.000USD’dir. 

c) Bireysel Katılımların Desteklenmesi 

• Destek tutarı en fazla 15.000 USD olmak kaydıyla, fuar harcamaları ve ulaşım masraflarının % 50’si; katılımcı 
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sektörel dış ticaret şirketi ise veya tebliğde belirtilen konularda üretim yapıyorsa veya imalatçı organizasyonunun 
katılacağı sektörel fuarlarda %75’i 

• Ancak tebliğde yer alan belirli sektörlerde faaliyet gösteren katılımcılara, 10.000 USD veya 6.000 USD ilave olarak 
nakliye masraflarının %50’si desteklenmektedir. 

• Organizatörün nakliye hizmeti vermemesi veya hiçbir katılımcının organizatörden nakliye hizmeti almaması 
durumunda katılımcının nakliye harcamalarının %50’si yukarıdaki sınırlamalar dikkate alınarak desteklenir. 

d) Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve İlave Prestijli Fuar Desteği 

• Prestijli fuarlara katılımlarda destek miktarı %50 oranında 50.000 USD’ye çıkmaktadır. Ayrıca, ulaşım masraflarının 
%50’sinin karşılanacağı stand görevlisi sayısı 5’e yükseltilmiştir. 

• Tebliğde belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile prestijli fuar listesindeki fuarlara katılımlarda stand 
alanı sınırlaması bulunmamaktadır. 

• Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcılara, % 50 destek oranına 20 puan 
ilave destek sağlanır. 

3) Başvuru Dönemi 

Bireysel katılım sağlanması durumunda, fuarın başlama tarihinden en az 15 gün önce 

4) Başvuru Yeri 

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

YURT DIŞI TURİZM FUARLARINA KATILIMIN VE TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA 
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 1) Kimler Yararlanabilir? 

• Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan ve bir önceki mali yıl içerisinde bireysel 
olarak 750.000 dolar dövizi yurtdışından sağlayan işletmeler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm fuarlarına bireysel veya ilgili sektör 
meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde, grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; katılım masrafları, 
yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım ve pazarlama faaliyetleri desteklenmektedir. 

• Yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin giderlerinin %50’si, bireysel olarak katılan işletmelere fuar başına 
en fazla 10.000 dolar, meslek birliği/derneği öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelere fuar 
başına en fazla 20.000 dolar ödenir. 

• Bakanlığın iştirak edeceği ve destekleyeceği turizm fuarları bir önceki yılın Eylül ayında Bakanlıkça belirlenerek 
duyurulur. 

• Meslek birliği/derneği öncülüğünde grup olarak, tesisleri ile birlikte bölge tanıtımı amacıyla yurtdışında 
gerçekleştirecek, kokteyl, çalıştay, sergi ve benzeri etkinliklere ilişkin yer kirası, ikram ve organizasyon giderlerinin 
%50’si, etkinlik başına en fazla bireysel faaliyetlerde 10.000 dolar, grup faaliyetlerinde 25.000 dolar ödenir. 

• Bölge tanıtımı için hazırlanan projeler kapsamındaki reklam giderlerinin %50’si, etkinlik başına en fazla bireysel 
faaliyetlerde 40.000 dolar, grup faaliyetlerinde 150.000 dolar ödenir. 

• Mali yıl içinde yapılacak ödemeler toplamı en fazla, bireysel işletmeler için 150.000 dolar, grup faaliyetleri için 
750.000 dolar’dır. 
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3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif Destekten yararlanabilmek için fuar ya da etkinlik tarihinden en az 3 ay önce ilgili belgeler ile başvurulması 
gerekmektedir. 

4) Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2017 YILI VERGİ İNDİRİMİ VE AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ

Yatırım, Üretim Ve İstihdamı Destekleyen Düzenlemeler

• Yeni iş kuran gençlere 75 bin TL’lik kazancına 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası getirildi

• Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar kazancından gelir vergisi alınmıyor.

• Tarımsal üretimin teşviki amacıyla yem ve gübredeki KDV’yi tamamen kaldırıldı.

• İhracat potansiyeli yüksek firma yetkililerine iki yıl süreyle hususi damgalı (yeşil) pasaport verilebiliyor.

• Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı 
çocuğundan harç alınmıyor.

• Girişimciliği teşvik etmek için girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıkları ile iştirakleri arasında düzenlenen 
kâğıtlara damga vergisi istisnası getirildi.

• Girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklılarının menkul kıymet işlemleri üzerindeki BSMV’den kaynaklanan yükleri 
kaldırıldı.

Sermaye şirketlerinin pay devirlerinde damga vergisi ve noter harcı kaldırıldı, hisse değişimi kolaylaştırıldı. 

• Kuruluş aşamasında defter tasdik işlemlerinden harç alınmıyor.

• Ülkemizin uzun vadeli makroekonomik hedeflere ulaşmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan yatırımların hızlıca 
hayata geçirilmesi amacıyla, “proje bazlı yatırımların” teşvikine yönelik yatırımcı ihtiyaçlarına göre kurgulanabilen 
esnek bir model geliştirildi.  Bu model ile yatırımcılara mevcut teşviklere ilaveten Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki 
ilave destek unsurların sağlanması mümkün kılındı.

• Yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası,

• 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl 
sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,

•  Enerji tüketim harcamalarının % 50’sine kadar en fazla 10 yıl süreyle enerji desteği,

• 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği

• Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği ya da hibe desteği,

• Projenin gerektirdiği durumlarda altyapı desteği,

• Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı 
şartıyla sermaye katkısı,

• İzin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde istisna getirilmesi veya kolaylık sağlanması,

• Teşvik sistemimizin bölgesel boyutunu güçlendirmek, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını 
canlandırarak, istihdam üretim ve ihracatı artırmak ve bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını daha da azaltmak için 
Cazibe Merkezleri Programını hayata geçirildi 
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Bu kapsamda; görece az gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırımlara;

• Bedelsiz yatırım yeri sağlanacak.

• Yatırımcının ihtiyacına uygun şekilde fabrikayı Devlet tarafından yapılarak sembolik fiyatlarla uzun vadeli kiraya 
verilecek.

• Fabrikada kullanılacak makinalar için sıfır faizli kredi imkânı sunulacak. İşletme döneminde; faiz indirimli işletme 
kredi desteği verilecek.

• Mevcut üretim tesislerini bu bölgelere taşımak isteyen yatırımcılara üretim tesisleri taşıma desteği sunulacak.

• Çağrı ve veri merkezlerine yatırım desteği ve enerji desteği imkânı sağlandı ve cazibe merkezi kapsamında kurulacak 
bu merkezlere herhangi bir sabit yatırım tutarı şartı aranmaksızın bölgesel teşviklerden yararlanma imkânı sunuldu.

• Yatırımın başlangıç aşamasındaki maliyetleri daha da düşürmek ve yatırımcılara başlangıç finansman desteği 
sağlayabilmek için yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı oranını tüm bölgeler ve yatırımlar için 
yüzde 80’e çıkarıldı.

• Yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda yatırıma katkı tutarının endekslenerek uygulanmasına 
imkân sağlandı.

• İnşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen katma değer vergisinin ertesi yılda iadesine imkân sağlamak 
için yatırımlarda stratejik olma zorunluluğu kaldırıldı. Yatırım tutarını 500 milyon TL’den 50 milyon TL’ye indirme 
konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verildi.

• Kurumlar vergisi desteğinde avantajlı yatırıma katkı oranları ile sigorta primi işveren hissesinde uzun destek süreleri 
kalıcı hale getirildi.

• Orta-yüksek teknolojili yatırımlara teşvik mevzuatı kapsamında IV. Bölge destekleri sunmaya başlanıldı.

• Stratejik yatırımlarda; yatırıma başlama tarihinden bağımsız olarak faiz desteği verilebilmesi mümkün kılındı.

• Serbest bölge olarak ilan edilen araziyi, kullanıcı lehine tapuda tescil edilinceye tarihe kadar emlak vergisinden 
muaf tutulacak.

• Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerini KDV’den istisna edildi.

• Ülkemizin küresel çapta bir çekim merkezi olabilmesi için bölgesel yönetim merkezlerine kurumlar vergisi muafiyeti 
tanındı ve belirsizlikler giderildi.

• Bu merkezlerde çalışanlara, Türkiye dışındaki kazançlar üzerinden döviz olarak ödenen ücretleri gelir vergisinden 
istisna edildi. 

• İleri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınmasına ilişkin işlemleri damga vergisi ve harçtan muaf tutuldu. 

• Hizmet ihracı yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin artırılması, yeni ihracat alanlarının 
oluşturulması, istihdam imkânlarının yaratılması ve nitelikli işgücünün Türkiye de istihdamının artırılması amacıyla; 
gelirinin %85’i veya fazlasını yurt dışından elde eden hizmet işletmesi çalışanlarına gelir vergisi stopajı teşviki 
sağlandı. 

• İhracı vergisel açıdan teşvik edilen hizmetlerin kapsamı genişletildi ve ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri 
analizi, mesleki eğitim hizmetlerine de vergisel destekler verildi. 

ÖTV oran farklılaştırması yapılarak, hibrit araçların Türkiye’de üretilmesini ve düşük enerji tüketimi teşvik edildi.

• KOBİ’lere finansman temininde verdiği kefalet hizmeti ile önemli bir yer tutan Kredi Garanti Fonunun, banka dışı 
kurumlardan temin edeceği kamusal destek ve mali yardımlar için vereceği kefaletleri harçtan muaf tutuldu. Kredi 
Garanti Fonunun menkul sermaye gelirlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamasını sağlandı. 

• Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların ticari kazanç ve gayrimenkul sermaye iradından 
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indirilmesine imkân sağlandı. Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemlerden 
damga vergisi ve harç alınmayacak.

• Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin imalatına ilişkin işlemlere damga vergisi ve harç istisnası getirildi.

• Yurt dışında tanıtım, pazarlama ve fuarlara katılım için yapılan işlemlere damga vergisi ve harç istisnası sağlandı.

• Kamu özel işbirliği ile uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamında yapılan projelere ilişkin işlemleri döviz 
kazandırıcı faaliyet kabul edilerek vergi, resim ve harç istinası sağlandı.

• Dâhilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan girdilerin 
temininde tecil-terkin uygulaması 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Tasarrufların Artırılması İçin Teşvikler

• Ülkemizin yurtiçi tasarruf birikimine katkı sağlaması amacıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım sistemi 
getirildi.

• Bireysel emeklilik sistemi ile birikimli hayat sigortalarında daha uzun kalma vergisel açıdan teşvik edildi. Bu 
kapsamda, emeklilik hakkı kazanmış olanlardan defaten ödeme almak yerine birikimlerini 10 yıl ve üzeri ömür 
boyu yıllık gelir sigortalarına yönlendirenlere gelir vergisi istisnası sağlandı.

• Sermaye piyasası araçlarının daha uzun elde tutulmasını vergisel açıdan teşvik etmeye yönelik olarak Bakanlar 
Kuruluna yetki verildi.

• Bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik ve işveren grup emeklilik sözleşmeleri damga vergisinden istisna 
edildi.

• Menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları ile emeklilik yatırım fonlarının para piyasası işlemlerine BSMV istisnası 
getirildi.

• Sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak ve yurt içinde kamuya ait olan varlıkları 
ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye Varlık Fonunu hayata geçirildi.

Yatırımlar Üzerindeki İşlem Maliyetlerinin Ve Belirsizliklerin Azaltılması

• Yatırımcılar tarafından sıkça şikâyet edilen birden fazla nüshadan damga vergisi alınması uygulamasına son verildi 
ve sözleşmelerin yalnızca tek nüshasından damga vergisi ve noter harcı alınmasına imkân sağlandı.

• Yatırım teşvik belgeli; mal alımı, gayri maddi hakların kiralama ve alımı, sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşası ile 
danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine damga vergisi ve harç istisnası getirildi.

• Yatırım teşvik belgesi kapsamında; binalara 5 yıl süreyle, arazilere yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisi 
muafiyeti getirildi. Bu kapsamda inşa edilen binalardan bina inşaat ve imar harcı alınmamasını sağlandı.

• İmalat sanayi makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanında kullanılan kredilere BSMV istisnası getirildi.

• İmalat faaliyetlerinde kullanılan yeni makine ve teçhizat alımlarına yönelik işlemlerdeki harç ve damga vergisi yükü 
kaldırıldı.

• Azami tutardan vergi alındıktan sonra bedeli artırılan sözleşmelerde artan bedele ilişkin damga vergisi ile 
sözleşmenin müeyyidesi olan cezai şart gibi taahhütler nedeniyle damga vergisi alınmamasını öngörüldü. 

• Senet, sözleşme ve kâğıtların değiştirilmesi halinde, yalnızca artan tutar üzerinden harç alınması hususu düzenlendi.

• Birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü halinde sadece bir kefil ve garantörden damga vergisi alınmasına 
imkân sağlandı. 

• Damga vergisinden istisna kira sözleşmelerindeki kefalet şerhleri ve teminatlardan damga vergisi ve harç 
alınmayacak.
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• Deniz araçlarının inşa, yenileme ve dönüşümünü damga vergisi ve harçtan istisna edildi.

• Tahkim yargılamasında nispi harç tamamen kaldırıldı. Sulh yolunu tercih edenler desteklendi.  

• Tacirler arası ipotek tesisi işlemlerinden alınan harçlar yarıya düşürüldü.

• Kamu ihalelerinin iptalinde ödenen ihale karar damga vergisinin iadesine imkân sağlandı.

• Sigorta sözleşmeleri damga vergisi istisnasının kapsamına sigorta yaptırma taahhütlerini dâhil edildi.

• Tüketici Hakem Heyeti ve mahkemeleri kararlarına istinaden tüketiciye iade edilen BSMV’nin izleyen dönemlerde 
mahsubuna imkân sağlandı.

• Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası ihtilaflarını ortadan kaldırıldı.

• Kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmamasını öngörüldü. 
Kanuni sürenin bitiminden itibaren 3 gün içinde elektronik ortamda verilen bildirim veya formlara kesilecek 
cezalarda indirim yapıldı.

• Genel ve özel vekâletnamelerin tamamından aynı tutarda noter harcı alınmasına imkân sağlandı.

• Sözleşme türleri için damga vergisi oran farklılaştırılması imkânı sağlandı.

• Tescil için başvuran mükelleflerin kuruluş işlemlerine ait başvuru evraklarını vergi dairesine elektronik olarak 
gönderebilmesine imkân sağlandı.

• Şirket kuruluş ve defter tasdik işlemlerinde alınan harçların odalar tarafından da tahsil edilmesini sağlayarak işlem 
süreçleri kısaltıldı.

• İmza sirkülerinin noter yerine ticaret sicilinde de düzenlenmesine olanak sağlandı.

Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi, Vergisel Maliyetlerin Azaltılması,  Faizsiz Finansın Desteklenmesi

• Finans kurumları ve ürünleri arasındaki vergisel yükler eşitlendi.

• Sat-Kirala/Geri Al işlemlerine ilişkin kazanç ve KDV istisnası kapsamına her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları dâhil 
edildi.

• Katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının istisnadan yararlanmalarına imkân sağlandı.

• Faizsiz finans ürünleri üzerindeki vergi kaynaklı ilave maliyetler kaldırılarak diğer finans kurumları ile aynı seviyeye 
getirildi.

• Faizsiz finans ürünlerine ilişkin kurumlar ve katma değer vergisi istisnasının kapsamına her türlü varlık ve haklar 
dâhil edildi.

• Bu varlıklara ilişkin yüklenilen KDV’nin devir tarihine kadar indirimine imkân sağlandı.

• Gayrimenkul yatırım ortaklarına tanınan damga vergisi istisnası gayrimenkul yatırım fonlarını da kapsayacak şekilde 
genişletildi.

• Finansal kiralama konusu malların finansal kiralama şirketlerince teminine ilişkin işlemlerden damga vergisi ve 
harç (tapu hariç) alınmayacak.  Finansal kiralama süresi sonunda taşınmazın kiracıya devrinde tapu harcı istisnası 
getirildi.

• Bankalarda olduğu gibi aracı kurumların türev işlemleri de damga vergisinden istisna edildi. 

• Aracı kurumların kredili menkul kıymet işlemleri damga vergisinden istisna tutuldu.

• Banka, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kredilerine tanınan istisna, bu kuruşların kredi devri ve 
alacak temliki işlemleri için de genişletildi.
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• Finansman şirketlerince kullandırılan krediler harçtan, kredi devirleri damga vergisinden istisna tutuldu.

• Ödeme kuruluşlarınca düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmeleri damga vergisinden istisna tutuldu.

• Farklı kira sertifikası ihraç türlerini kapsayacak şekilde damga vergisi ve harç istisnasının kapsamı genişletildi.

Katma Değer Zincirinde Yükselmek İçin Ar-Ge Ve Tasarım Destekleri

• Ar-Ge ile ilgili vergi teşviklerini ana mevzuatına taşındı, birincil ve ikincil mevzuat düzenlemelerinde uygulama 
birliği sağlandı.

• Tasarım faaliyetlerinin ve tasarım personelinin aynen Ar-Ge faaliyetleri ve Ar-Ge personeli gibi desteklenmesine 
olanak sağlandı.

• Ar-Ge Merkezleri için gerekli personel sayısını 30’dan 15’e indirildi.

• Gelir ve kurumlar vergisine göre endeksleme yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarına endeksleme imkânı getirildi.

• Ar-Ge faaliyetlerinde kısmen kullanılan kıymetler için hesaplanan amortisman tutarları için Ar-Ge indirimi 
hesaplanabilmesi mümkün kılındı.

• Fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesindeki istisna kolaylaştırıldı.

• KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine daha fazla yönelmesi amacıyla sipariş 
üzerine Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri destek kapsamına alındı.

• Nitelikli Ar-Ge ve tasarım yapan Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yüzde 50 daha fazla indirim imkânı sağlandı.

• Ar-Ge ve tasarım personeline yönelik gelir vergisi stopajı teşviki oranları artırıldı.

• Ar-Ge ve tasarım personelinin bölge ve merkez dışındaki çalışmaları ve eğitim faaliyetleri teşvik kapsamına alınarak, 
daha esnek çalışmaya olanak sağlandı.

• Ar-Ge merkezlerinde temel bilimler mezunlarının çalışması teşvik edildi. Bunların ücretlerinin belli bir tutarının 
Hazine tarafından karşılanmasına olanak sağlandı.

• Ar-Ge ve tasarım projelerinde kullanılmak için ithal edilen eşyaya; gümrük vergisi, fon, damga vergisi ve harç 
istisnası getirildi.

• Öğretim elemanlarının Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde sürekli ya da kısmi süreli çalışmasına olanak sağlandı.

• Üniversite öğretim elemanlarının Ar-Ge ve tasarım projelerinden elde ettikleri gelirlerin yüzde 85’ini hiçbir kesintiye 
tabi olmaksızın alabilmesi mümkün kılındı.

• Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalıştırılacak yabancı uyruklu Ar-Ge ve tasarım personelinin 
istihdamı kolaylaştırıldı.

• Rekabet öncesi işbirliği projelerine etkinlik kazandırıldı ve proje bütçesinin yüzde 50’sine kadar hibe verilmesine 
imkân sağlandı.

• Teknogirişim sermaye desteği etkinleştirildi ve teşvikten yararlanmaya yönelik mezuniyet şartı esnetildi.

• Ar-Ge yapan işletmelerin finansmana erişimi kolaylaştırıldı.

• Teknoparklarda Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulabilmesine olanak sağlandı.

• Teknopark yönetici şirketin mülkiyetindeki taşınmazlara emlak vergisi muafiyeti getirildi.

Kayıtlı Ekonomiye Geçişin Hızlandırılması, Vergiye Uyumun Teşvik Edilmesi

• Vergi dairelerine verilen beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerin tek bir platform üzerinde 
birleştirilmesine olanak sağlandı.
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• Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla, haklarında henüz vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir 
komisyonuna sevk edilmemiş mükellefler için İzaha Davet müessesesi getirildi.

• Vergi teşviklerinden geriye dönük yararlandırmamaya ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu’ndan çıkarılarak güvenli 
bir yatırım ortamı oluşturuldu.

• Özel tüketim vergisi taahhütnameleri damga vergisinden istisna edildi.

• Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında uluslararası mevzuata uyum sağlanarak belirsizlikler 
giderildi.

• Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğünü tam ve zamanında yerine getirenlere örtülü kazanç dağıtımı 
nedeniyle yapılacak tarhiyatlarda vergi zıyaı cezasının yarısının alınması sağlandı.

İnternet ve diğer bilgi işlem teknolojilerinin kullanıldığı alanlarda kayıt dışılıkla etkin mücadele için her türlü işlem 
nedeniyle Bakanlar Kuruluna vergi kesintisi yapabilme yetkisi verildi.

Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ve Varlık Barışı

• Özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltılarak, borçları taksitle ödeme imkânı getirildi.

• İhtilafların sulh yoluyla çözüme kavuşturulması suretiyle ihtilaflı alacakların tahsilatı hızlandırıldı ve mahkemelerin 
iş yükü azaltıldı.

• Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesini mümkün kılındı.

• Matrah ve vergi artırımı suretiyle vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmamasını sağlandı.

• İşletme kayıtları fiili duruma uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edildi.

• Yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına olanak sağlandı.

• 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılan alacaklarda kalan taksitlere yeni düzenlemeden yararlanma hakkı verildi.

Sosyal Düzenlemeler

• Asgari geçim indirimi 3 üncü çocuk için %5’ten % 10’a çıkarıldı, 3 çocuklu bir çalışanın gelir vergisi yükü sıfırlandı.

• Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin •işletilmesinden elde 
edilen kazançları beş vergilendirme boyunca gelir ve kurumlar vergisinden istisna edildi.

• 2016 Ekim-Aralık aylarında ücreti 1.300 TL’nin altına düşenlere ilave asgari geçim indirimi imkânı sağlandı.

• Konut teslimlerindeki KDV oranını 31 Mart 2017 tarihine kadar yüzde 8’e indirildi.

• Şehir içi ticari yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile yük taşımacılığında kullanılan taşıtların özel tüketim vergisi 
ödenmeksizin yenilenebilmesine imkân tanındı.

• Şehitlerin eş ve çocuklarının, eş veya çocukları bulunmaması durumunda ana veya babasından birinin bir defaya 
mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi ödemeksizin taşıt edinebilmesine imkân sağlandı.

• Öğrencilerle okullar arasında düzenlenen kâğıtları damga vergisinden istisna edilerek özel eğitim desteklendi.

• Öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, 
taahhütname ve kefaletnamelere harç istisnası getirildi.

• Öğrenim gören 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç alınmayacak.

• Otomobillerin vergilendirilmesinde vergi adaletini pekiştiren, ekonomik ve sosyal politika tercihlerimizi daha iyi 
yansıtan yeni bir sisteme geçildi.
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