
İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER



PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 
DESTEĞİ

 Amaç: Şirketlerimizin ve işbirliği kuruluşlarımızın Pazar araştırması ve pazara giriş 
faaliyetlerinin desteklenmesi.

 Kimler Başvurabilir: Şirketler ve işbirliği kuruluşları.



PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 
DESTEĞİ

Yurtdışı Pazar Araştırması

E-Ticaret Sitelerine Üyelik

Rapor Desteği

Şirket Satın Alma – Danışmanlık

İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satın Alma

Sektörel Ticaret Heyetleri

Alım Heyeti



PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 
DESTEĞİ

Yurt Dışı Pazar Araştırması

 Kimler Başvurabilir: Sınai/ticari şirketler.

 Desteklenen Faaliyetler: Bir Şirketten 2 kişinin ihracat amacıyla yapacağı yurt dışı iş 
görüşmesi ziyaretleri için ulaşım ve konaklama masrafları karşılanmaktadır. Ödeme 
belgesi tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yapılmalıdır.

 Destek Miktarı: 5000 ABD Doları (Yıllık 10 Kere)

 Destek Oranı: %70



Rapor Satın Alma Desteği

 Kimler Başvurabilir: Sınai/ticari şirketler ve işbirliği kuruluşları.

 Desteklenen Faaliyetler: Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan, Sektör 
raporları, Ülke raporları, Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki 
raporlar dahil). Bakanlıktan Ön onay gerekmektedir.

 Destek Miktarı: 200.000 ABD Doları

 Destek Oranı: %60 (Şirketler) - %75 (İşbirliği kuruluşları)

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 
DESTEĞİ



Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımı (Danışmanlık)

 Kimler Başvurabilir: Sınai/ticari şirketler ve işbirliği kuruluşları.

 Desteklenen Faaliyetler: Sadece  yabancı  şirket  alımlarına  yönelik  olarak uluslararası 
kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri: Mali Danışmanlık, Hukuki Danışmanlık. 
Bakanlıktan Ön onay gereklidir.

 Destek Miktarı: 200.000 ABD Doları

 Destek Oranı: %60 (Şirketler) - %75 (İşbirliği kuruluşları)

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 
DESTEĞİ



Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı (Danışmanlık ve 

Kredi Faiz Desteği)

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 
DESTEĞİ

Destek Türü Destek 
Oranı

Destek 
Limiti

Süre / Adet Faydalanıcı

Danışmanlık 
(Mali, 
Hukuki)

75% 500.000 $/yıl - Şirketler

Kredi Faiz 
Desteği

TL- 5 puan 
Döviz-2 puan 3.000.000 $ - Şirketler



Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı Kredi Faiz 

Desteği

 Kimler Başvurabilir: Sınai/ticari şirketler ve işbirliği kuruluşları.

 Desteklenen Faaliyetler: Sadece  yabancı  şirket  alımlarına  yönelik  olarak uluslararası 
kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri: Mali Danışmanlık, Hukuki Danışmanlık. 
Bakanlıktan Ön onay gereklidir.

 Destek Miktarı: 200.000 ABD Doları

 Destek Oranı: %60 (Şirketler) - %75 (İşbirliği kuruluşları)

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 
DESTEĞİ



Sektörel Ticaret Heyeti Desteği

 Kimler Başvurabilir: İşbirliği kuruluşları.

 Desteklenen Faaliyetler: Ortak pazar araştırmaları, Pazar ziyaretleri, Ticaret heyetleri, 
Yurt dışı fuar ziyaretleri, Eşleştirme faaliyeti. 3 ay öncesinden ön onay gereklidir.

 Destek Miktarı: 100.000 ABD Doları

 Destek Oranı: %50 (Şirketler) - %60 (Hedef ve Öncelikli Ürünler)

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 
DESTEĞİ



Alım Heyetleri Desteği

 Kimler Başvurabilir: İşbirliği kuruluşları.

 Desteklenen Faaliyetler: Yurt dışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve 
kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek; İkili iş görüşmeleri 
gerçekleştirmeleri, Tesis ziyaretleri, Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir. 3 ay 
öncesinden ön onay gerekmektedir.

 Destek Miktarı: 75.000 ABD Doları

 Destek Oranı: %50 (Şirketler) - %60 (Hedef ve Öncelikli Ürünler)

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 
DESTEĞİ



E-Ticaret Sitelerine Üyelik

 Kimler Başvurabilir: İşbirliği kuruluşları.

 Destek Kapsamı: İşbirliği kuruluşları aracılığıyla e-ticaret sitelerine toplu üyelik 
desteklenir. Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her şirket başına İşbirliği kuruluşlarına 
2.000 ABD Doları destek verilir. Her başvuruda en az 250 şirketin üye olması gerekir.

 Destek Miktarı: En fazla 5 e-ticaret sitesine toplu üyelik.

 Destek Oranı: %80.

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 
DESTEĞİ



Pazara Giriş Belgeleri

 Amaç: Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum 
sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı 
pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün 
desteklenmesidir. 

 Kapsam: Türkiye’ de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş 
belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

 Kimler Başvurabilir: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai 
faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen kollektif, 
komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler. 

 Başvuru Yeri: İhracatçı Birlikleri.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ



PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ



KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ
Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

 Aralarında organik bağ olan tedarikçilerden en fazla biri bu destekten faydalanabilir. 
Projenin, ön inceleme çalışması sonrası Bakanlık tarafından onaylamasını müteakip 
tedarikçi projeye başlayabilir. Projenin başlangıç tarihi, Bakanlık onayının tedarikçiye 
bildirildiği tarihtir. 

 Tedarikçilerin KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için üretici olmaları 
gerekmektedir. 

 Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibi tedarikçinin Küresel Firma ile 
bağlantıya geçtiğini teyyiden veya Küresel Firma hakkında Ticaret 
Müşavirliğinden/Ataşeliğinden görüş alabilir.

 KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir:

 Makine, Ekipman, Donanım Alımı 

 Yazılım Alımı 

 Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri 

 Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları



 Amaç: Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet 
güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak 
sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmelerini 
amaçlamaktadır.

 Kapsam: UR-GE projeleri, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi 
öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı 
bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve 
pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte 
hareket etmeleri sağlanmaktadır.

 Başvuru Yeri: Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme 
Destekleri Dairesi.
 Tel:  (0312) 212 9874              E-mail:  kobiihr@ekonomi.gov.tr

(0312) 204 8852 
(0312) 204 8866 
(0312) 204 8855

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN 
GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ (UR-GE)



 Kimler Başvurabilir: Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai 
ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 
şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret 
ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 
(SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve 
kooperatifler) başvuru yapabilirler.

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN 
GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ (UR-GE)



 İhtiyaç Analizi

 İstihdam

 Eğitim/Danışmanlık

 Tanıtım

 Yurtdışı Pazarlama

 Alım Heyeti

 Bireysel Danışmanlık

DESTEK 
UNSURLARI

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN 
GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ (UR-GE)



ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN 
GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ (UR-GE)

Destek Unsurları



 Amaç: Türk Eximbank’ın sigortalama işlemlerini daha cesur bir şekilde yürütebilmesi ve 
söz konusu sigorta işlemlerini daha önce giremediği pazar ve projelerde 
gerçekleştirebilmesidir. 

 Kapsam: Eximbank’a Ekonomi Bakanlığınca 2016/8 sayılı “Türk Eximbank’ın Alıcı 
Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) 
Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası 
Tazmin Desteği Hakkında Karar” çerçevesinde destek sağlanarak Eximbank’ın
halihazırda yürütmekte olduğu ihracat kredi sigorta programlarını daha cesur bir şekilde 
yürütebilmesi ve söz konusu sigorta işlemlerini daha önce giremediği pazar ve projelerde 
gerçekleştirebilmesi sağlanmaktadır. 

 Kimler Başvurabilir: Eximbank’ın ihracat kredi sigorta programlarından Eximbank’a bu 
kapsamda başvuran firmalar yararlanabilir. 

 Başvuru Yeri: Türk Eximbank

İHRACATÇIYA SİGORTA TAZMİN DESTEĞİ



 Amaç: İhraç ürünlerimizin daha uygun finansman kaynakları ile cazip hale 
getirilmesidir. 

 Kapsam: Eximbank’a Ekonomi Bakanlığınca 2016/8 sayılı “Türk Eximbank’ın Alıcı 
Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) 
Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası 
Tazmin Desteği Hakkında Karar” çerçevesinde destek sağlanarak, Eximbank’ın
hâlihazırda yürütmekte olduğu yatırım malı niteliğindeki alıcı kredilerinin daha cazip 
hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

 Kimler Başvurabilir: Türk Eximbank alıcı kredisi kredi faiz desteğinden Türkiye’den 
yatırım malı ithal eden yurtdışı alıcılar faydalanabilmektedir. Dolaylı olarak Türkiye’deki 
ihracatçı da, işbu hususu bir pazarlama aracı olarak kullanacağı için, bu anlamda 
desteklenmektedir. 

 Başvuru Yeri: Türk Eximbank

İHRACATÇIYA ALICI KREDİSİ DESTEĞİ



Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

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

 Kapsam: Organizatörlerin tanıtım harcamaları ve katılımcıların katılım harcamalarının 
desteklenmesidir. 

 Kimler Başvurabilir: Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen 
yurtiçi fuarları düzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda 
bulunabilir. 

 Başvuru Yeri: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

FUAR KATILIM DESTEĞİ



Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar



Destek Alınabilecek Yurt Dışı Fuarlar

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

 Kapsam: Yurt dışı fuar desteklerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 
kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı 
organizasyonları yararlandırılmaktadır. 

 Kimler Başvurabilir: T.C. Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler 
tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına veya T.C. Ekonomi Bakanlığınca 
bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan 
fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, 
ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve 
imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden kuruluşlar (federasyon, birlik, dernek) 
ve İhracatçı Birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

 Başvuru Yeri: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri.

FUAR KATILIM DESTEĞİ



Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt Dışı Fuarlar



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

 Kapsam: Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği 
tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları 
birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yö- nelik yüksek katma değerli 
ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin 
giderlerin desteklenmesidir.

 Kimler Başvurabilir: Sınai / ticari şirketler, Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri, 
İşbirliği Kuruluşları.

 Başvuru Yeri: Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge
Destekleri Dairesi Başkanlığı.

TASARIM DESTEĞİ









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

 Kapsam: 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmaların yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım 
faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri 
desteklenmektedir. 

 Kimler Başvurabilir: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler.

 Başvuru Yeri: İhracatçı Birlikleri

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM 
DESTEĞİ





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

 Kimler Yararlanabilir: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan 
şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 
Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve 
birlikleri başvuruda bulunabilmektedir. 

 Başvuru Yeri: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Markalaşma ve Ar-Ge
Destekleri Daire Başkanlığı

MARKALAŞMA VE TURQUALITY 
DESTEĞİ











 Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük 
beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı 
gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının 
son gününe kadar başvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü 
verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz 
konusu statü yenilenebilir. 

 Ait olduğu yıl yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararda yer almayan 
şirketlere; talepleri halinde, başvuru tarihi itibariyle 12 ay geriye gitmek suretiyle 
yapılacak inceleme sonucunda, yukarıdaki şartları haiz olduklarının belirlenmesi 
durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karara ek yapılmak 
suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilir.

ÖZEL STATÜLÜ ŞİRKETLER



 Amaç: Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve 
ihracat potansiyelinin artırılması. 

 Kapsam: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; 
2016/16 sayılı Karar kapsamı ürünlerin 1 01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek fiili ihracatında; yine mezkur Karar’da söz konusu ürünlerin karşısında 
belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate 
alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.

 Kimler Başvurabilir: İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı firmalar, Karar kapsamı ürünlerin 
fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde başvuru yapabilirler. Bununla 
birlikte, ihracat iadesine konu muhtelif ürünlerin sözleşmeli tarım kapsamında temin 
edilmesi durumunda üreticiler de destekten faydalanmaktadır. 

 Başvuru Yeri: Doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin 
bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliği.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ 
YARDIMLARI



 Amaç: Dünya piyasa fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle ihracatı artırmak, ihraç 
ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını 
geliştirme ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir. 

 Kapsam: Elde edilmesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat 
sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin 
tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar. 

 Kimler Başvurabilir: Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik 
firmalar başvurabilir. 

 Başvuru Yeri: Başvuru yapacak firmaların öncelikle elektronik imza temin etmeleri 
gerekir. Firmanın DİR otomasyon sistemine tanımlanmasını teminen elektronik ortada 
yetki başvurusu bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Başvuru formu ve diğer ilgili 
belgeler (kapasite raporu, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi) Ekonomi 
Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine teslim edilir. Dahilde işleme izin belgesi başvuruları ise, 
elektronik ortamda, İhracat Genel Müdürlüğü bünyesindeki sektör dairelerine 
yapılmaktadır.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ



İthalatta Gümrük ve Eşetkili Vergi Muafiyeti

KKDF İstisnası

Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Yurtiçi Alım Avantajları

Yurtiçi Alımlarda KDV Tecil/Terkin Uygulaması

Yurtiçinden Dünya Piyasa Fiyatlarından Tarımsal Hammadde 
Temini

Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ



 AMAÇ: Hariçte işleme faaliyeti, dahilde işleme kadar sık ve yaygın kullanımı olmasa da, 
ihracatçı firmalarımıza yönelik yürürlükte bulunan bir başka destek unsuru olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Esasen, serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada 
işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde 
edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.

 Kapsam: Hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine 
ilişkin tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar.

 Başvuru Yeri: 

 İşlem görmek üzere gönderilecek eşya için Ekonomi Bakanlığına Hariçte İşleme İzin 
Belgesi (HİİB), 

 Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Hariçte 
İşleme İzni (Hİİ), 

 İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için de İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birliklerince Hariçte İşleme İzni (Hİİ) 

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ



Elde Edilen Ürünlere Gümrük Vergilerinden Tam 
veya kısmi Muafiyet Sağlama

Geçici İhracat Halinde İhracat Esnasında Alınması 
Gereken Vergi Bakımından Teminat

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ



HİZMET SEKTÖRÜ DESTEKLERİ



 Amaç: Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak döviz kazandırıcı hizmet 
sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların uluslararası rekabet güçlerinin 
geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, 
işbirliği kuruluşlarının önderliğinde hizmet sektörlerindeki döviz kazandırıcı faaliyetleri 
desteklemek. 

 Kapsam: HİSER projeleri, kurum ve kuruluşların işbirliği yaparken aynı zamanda 
rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli hizmet üreten ancak 
ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat 
yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde 
birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır. 

 Kimler Başvurabilir: Türkiye İhracatçılar Meclisi, (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/ veya 
Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya 
kuruluşu ya da teknokent ile Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen hizmet 
sektörlerindeki diğer kuruluşlar başvurabilir. 

 Başvuru Yeri: T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler 
Genel Müdürlüğü

HİZMET SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜNÜN 
ARTIRILMASI (HİSER) DESTEĞİ





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

 Kapsam: Hizmet ihracatımızda sıçrama yaratacak kilit sektörler olarak belirlenen sağlık 
turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, lojistik, yayıncılık ve gayrimenkul 
sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet gücü 
kazanarak kalıcı olmalarına yönelik harcamaları desteklenmektedir. 

 Kimler Başvurabilir: Türkiye’ de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde 
faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık turizmi, bilişim, film, 
yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği kuruluşları desteklere başvurabilmektedir. İşbirliği kuruluşları 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/ 64 veya Sanayi Odası; 
sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da 
teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşlar 
olarak tanımlanmaktadır. 

 Başvuru Yeri: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel 
Sekreterliği 

 İşbirliği Kuruluşları Başvuru Yeri: T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı 
Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET 
TİCARETİNE SAĞLANAN DESTEKLER















 Amaç: Küresel ölçekte marka haline gelmiş şirketlerin deneyimleri dikkate alınarak 
hazırlanan Marka/TURQUALITY® Programı ile firmaların yönetsel bilgi birikimlerini 
geliştirmeyi, kurumsallaşmalarına yardımcı olmayı, uluslararası pazarlarda kendi 
markalarıyla söz sahibi oyuncular haline gelmelerini ve dolayısıyla da olumlu Türk 
hizmeti imajının yerleştirilmesinin sağlaması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 
hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların bölgesel ve küresel marka haline 
gelmesine yönelik faaliyetleri Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. 

 Kapsam: Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar yurt dışında markalaşmak 
amacıyla yapacakları harcamalar ve Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına 
yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyet ve organizasyonlar destek kapsamında 
bulunmaktadır. Hizmet sektörü kuruluşları, yapılan değerlendirme sonrasında 
markalaşma olgunluk seviyelerine göre 5 + 5 yıl süre ile uygulanan TURQUALITY® 
Programı’na ya da 4 yıllık destek dönemini kapsayan Marka Destek Programı’na dâhil 
olabilmektedir. 

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ 
İÇİN MARKALAŞMA DESTEĞİ



 Kimler Başvurabilir: Sağlık Turizmi, Ulaştırma, Perakende, Bilişim, Yazılım, Elektronik 
Oyunlar, Eğitim, Konaklama, Gastronomi, Film sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler 
ve işbirliği kuruluşları. 

 Başvuru Yeri: 2015/9 sayılı Karar kapsamındaki yararlanıcıların TURQUALITY Sistemi 
üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ve bu başvuru esnasında Sistem 
tarafından üretilen başvuru formu ve forma eklenmesi gereken belgelerin basılı 
örneğinin TURQUALITY Sekretaryasına ibrazı gerekmektedir.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ 
İÇİN MARKALAŞMA DESTEĞİ





İstihdam Desteği 
(Aşçı/şef, Yazılımcı, 
mühendis, tercüman

%50 - 200.000$/yıl (Maks. 3 
kişi)

%50 - (Maks. 5 kişi)

Gelişim Yol Haritası 
Çalışması Desteği

%75 - 200.000$ %75 - 200.000$

Destek Türü Destek Tutarı Üst Limit 
Marka Destek Programı 
(4 yıl)

Destek Tutarı Üst Limit 
Turquality Destek 
Programı) (5 + 5 Yıl)



 Amaç: Firmaların; teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine 
yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde 
yer edinmelerini ve bu sektörlerin tanıtımına katkıda bulunmak üzere İşbirliği 
Kuruluşlarının desteklenmesini amaçlamaktadır.

 Kimler Yararlanabilir: Son iki yıl içerisinde her bir yıla ilişkin gelirlerinin en az %51’inin 
teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde eden bütün firmalar Ekonomi Bakanlığına 
destek başvuru talebinde bulunurlar. Başvuru, Ekonomi Bakanlığı değerlendirmesinden 
uygunluk alabilirse firmaya destek verilir. 

 Başvuru Yeri: T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler 
Genel Müdürlüğü.

YURT DIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK 
HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER







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

 Kapsam: Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, 
firmaların hizmet ihracatı tutarının belirlenmesi ve bu tutarlar oranında firma 
yetkililerine iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin uygulamadır. 

 Kimler Başvurabilir: Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri - Yurtdışı 
Müteahhitlik Hizmetleri - Eğitim Hizmetleri - Sağlık Hizmetleri - Turizm ve Seyahat ile 
İlgili Hizmetler - Eğlence ve Kültür Hizmetleri - Taşımacılık Hizmetleri - Mali Hizmetler 
- Diğer İş Hizmetleri 78 sektörlerinde hizmet ihracatı gerçekleştiren gerçek veya tüzel 
kişiler, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Doların 
üzerindeyse başvuruda bulunabilirler. 

 Başvuru Yeri: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel 
Sekreterliği

HİZMET İHRACATÇILARINA HUSUSİ 
DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ



 Mevzuat kapsamında sayılan hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yurtdışı 
müşterilere yönelik hizmet sunumları tespit edilir. Bu kapsamda yapılan inceleme 
neticesinde, son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı;

 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları (10 milyon ABD Doları dahil) olan 
firmaların 1 (bir),

 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD 
Doları dahil) olan firmaların 2 (iki),

 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD 
Doları dahil) olan firmaların 3 (üç),

 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD 
Doları dahil) olan firmaların 4 (dört) ve 

 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı 
pasaport verilebilir.

HİZMET İHRACATÇILARINA HUSUSİ 
DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ



info@reformdanismanlik.com.tr

0 312 231 96 28
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