
 

DEVLET DESTEKLERİ RAPORU 

HAZİRAN 2022 

 

1)İHRACAT DESTEKLERİ 

A)MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER 

a) İHRACATA HAZIRLIK AŞAMASI DESTEKLERİ 

-ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (UR-GE DESTEĞİ) 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: eğitim veya danışmanlık programına/programlarına katılan aynı değer zincirinde yer alan, 

birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte 

düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine 

edilmesine yönelik projelerin hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, sektörel ihtiyaç analizi, 

eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetler desteklenmektedir. 

UR-GE Proje maliyetlerinin %75’i T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Proje desteği alan 

firmalara, kalan %25’lik kısmın karşılanması düşmektedir. Bununla birlikte URGE Proje destek süresi 

36 aydan fazla olamaz. 

- PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: 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 işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak 

katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik 

gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan 

karşılanmasıdır. 

Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında desteklenir. Bu Karar kapsamında Pazara Giriş 

Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. Şirket 
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başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak 

hesaplanır. Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir. 

Destek Tutarı: Yıllık 250.000 Dolara kadar 

b)PAZARLAMA AŞAMASI DESTEĞİ 

- YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Şirketlerin yurtdışı pazarlara açılabilme becerilerini ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla pazar 

paylarını arttırmak, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirilmesini sağlamak.  

Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması 

gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD 

Dolarına kadar desteklenir. 

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen 

giderleri desteklenir. 

Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti 

ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri. 

Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri. 

 

-RAPOR DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: İhracatçı firmaların pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla 

satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri %60 oranında 

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. 

 

-YURT DIŞI ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem 

planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka 

odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık 

hizmetlerine ilişkin giderler desteklenmektedir. 
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-SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan 

tanıtımına katkı sağlamak amacıyla işbirliği kuruluşları önderliğinde ticaret heyetleri düzenlenmesidir. 

Ticaret heyetleri: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari 

açıdan tanıtımına katkı sağlamak amacıyla iş birliği kuruluşları önderliğinde ticaret heyetleri 

düzenlenmesidir. 

Alım heyetleri: Yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın 

mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerinin, 

meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerinin, ilgili tesisleri yerinde görmelerinin ve ülkemizde düzenlenen 

fuarları ziyaret etmelerinin sağlanması amacıyla ihracatımızın artırılmasıdır. 

 

-SEKTÖREL ALIM HEYETLERİ DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Yurtdışından ülkemize davet edilen kurum ve kuruluş temsilcileri, basın mensupları, üretici ve 

ithalatçı firma yetkililerinin katılımıyla,  ihraç ürünlerimize yeni pazarlar bulunması ve mevcut pazar 

paylarımızın korunması amacıyla, Bakanlığımız koordinatörlüğünde ve İhracatçı Birlikleri 

organizasyonunda veya İhracatçı Birlikleri ile Organizatör Kuruluş işbirliğinde “Alım Heyeti 

Programları” gerçekleştirilmektedir. 

 

-E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı kazanmalarının desteklenmesidir. 

 

- İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına 

yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 

500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 
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- KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (KTZ DESTEĞİ) 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Şirketleri küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni yatırımlar çekmek, ihracatı 

artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı 

sağlamaktır. 

 

-YURT DIŞI BİRİM, MARKA TESCİL TANITIM DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik:  Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti 

gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır. 

 

 

-TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Teşvik, merkezi işleten işletmeci kuruluşa verilmektedir, bu işletmeci kuruluşlar Ticaret 

Odaları, İhracatçı Birlikler gibi kurumların yurtdışında kurduğu kurumlardır. TTM işletmecisi teşvik 

tutarını ücretlerine indirim olarak yansıtmakta, firmalara çok düşük bedellerle hizmet vermektedir. 

Bu yönüyle firmalar işletici kuruluş üzerinden dolaylı olarak desteklenmektedir. 

 

-YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Firmaların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından 

yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda 

tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

-YURT İÇİ FUAR DESTEKLERİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının 

sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları 

harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar 

çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. 
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c)MARKALAŞMA AŞAMASI DESTEKLERİ 

-TASARIM DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Şirketlerin tasarım departmanı kurmaları, eğer böyle bir departmanları varsa geliştirmelerinin 

sağlanması amaçlanmaktadır. Bu destek, ihracat odaklı olmak şartıyla tüm işletmelerin inovasyon 

kapasitelerini artırmak adına yapacakları yatırımlara eş finansman oluşturmayı hedeflemektedir. 

Projelerini Ticaret Bakanlığı’na sunan işletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en 

fazla 3 sene boyunca desteklenecektir. 

- TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE 

TURQUALITY® DESTEĞİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, 

satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi 

birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel 

bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve 

yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır. 

 

- TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Tarımsal Ürün İhracatı yapan firmalara sağlanan bir tür devlet yardımıdır. Tarımsal Ürünlerde 

İhracat İadesi uygulamasının amacı, ülkemizin tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet 

gücünün ve ihracat potansiyelinin arttırılmasıdır. 

 

- MAL İHRACATÇILARINA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Mal ihracatı gerçekleştiren firmaların ürünlerini yurtdışı pazarlarda daha etkin bir şekilde 

tanıtımını sağlamaktır. Mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret 

Bakanlığınca belirlenir. 
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B)HİZMET SEKTÖRLERİNİN İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER 

a)DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Ulusal ekonomiye döviz girişi yaptırabilecek olan hizmet sektörlerinin uluslararası pazardaki 

diğer rakipleri ile rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması ile dış pazara açılma ve 

alanında markalaşmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, bu tür faaliyetlere ilişkin giderler Destekleme ve 

Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde desteklenecektir. 

-DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE SAĞLANAN MARKALAŞMA DESTEKLERİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve 

kuruluşların markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar 

Meclisi ve ihracatçı birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların 

markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk 

markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve 

organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının 

oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek her türlü harcamanın 

belirli süre, oran ve miktarlarda karşılanmasıdır. 

 

- YURT DIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Firmaların teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve 

hizmet ihracatının artırılmasıdır. 

- HİZMET İHRACATÇILARINA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: 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. Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık 

ortalama ihracatı 500 bin ABD Doları üzerinde olan hizmet ihracatçısı olan firma yetkililerine yeşil 

pasaport verilmektedir. 

- E-İHRACATIN FİNANSMANI: TÜRK EXIMBANK DESTEKLERİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Türk Eximbank, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler doğrultusunda, ihracat 

sektörünün finansman gereksinimlerini karşılamaktadır. Bunu gerçekleştirirken, imalatçılar ve yurt 

dışında faaliyet gösteren müteahhitlerden turizmcilere, uluslararası nakliyecilerden, yazılım, 
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projelendirme, danışmanlık gibi döviz kazandırıcı hizmetleri sağlayanlara kadar uzanan geniş bir 

yelpazeye hizmet sunmaktadır. 

 

- TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI KREDİLER 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Türk Eximbank ihracat sektörüne uygun maliyetlerle finansman imkanı sağlayan “İhracat 

Kredisi” programlarının yanı sıra, Türkiye ile muhatap ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin 

geliştirilmesi amacıyla yürürlüğe konulan “Uluslararası Kredi ve Garanti” programları ve ihracat 

sektörüne politik ve ticari risklere karşı güvence sağlayan “Kredi Sigortası” programlarını 

uygulamaktadır. 

Kredinin borçlusu, devlet garantisi altında ilgili ülkenin kamu kurum ve kuruluşları olabildiği gibi Türk 

Eximbank tarafından muteber kabul edilerek limit tahsis edilen yurt dışı bankalar da olabilmektedir. 

Alıcı kredisi niteliğinde olan Uluslararası Krediler için kredi tutarları işlem bazında belirlenmektedir. 

Vade seçenekleri OECD düzenlemeleri çerçevresinde ihracata konu olan malın ya da projenin 

niteliğine göre 6 ay ile 18 yıl arasında değişmektedir.  

 Yurt Dışı Bankalar Alıcı Kredisi  

 Yurt İçi Bankalar Alıcı Kredisi  

 İhracat Alacakları İskonto Programı 

 

2)MALİ DESTEK PROGRAMLARI 

Teşvik Veren Kurum: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 

İçerik: Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan (Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu) 

illerinin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata 

geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve 

programları ve yıllık çalışma programı ile mali ve teknik destek sağlanması. 

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) 

Teşvik Veren Kurum: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 

İçerik: Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden 

kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık 

vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını 

sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği 

desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak. 

Yararlanıcılar; 

 Kamu kurum ve kuruluşları 

 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
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 Birlikler, kooperatifler 

 Sivil toplum kuruluşları 

 Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, 

 Teknoloji transfer ofisi şirketleri 

 Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici 

şirketleri 

 Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler 

3)İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 

Teşvik Veren Kurum: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

İçerik: İstihdamı korumak ve geliştirmek, iş arayanlara ve işverenlere danışmanlık hizmetleri sunarak 

işgücü piyasasında aracılık görevini etkin bir şekilde yerine getirmeyi amaçlamakta ve istihdam 

teşvikleri yoluyla işgücü piyasasında dezavantajlı olan kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için 

söz konusu dezavantajlı grupları istihdam eden işverenlere destek vermektedir. 

 İlave İstihdam Ücret Desteği 

 İlave İstihdam Teşviki 

 Kadın, Genç Ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki 

 İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşviki 

 Engelli İstihdamı Teşviki 

 Kısa Çalışma Ödeneği 

 İşyerlerine Yönelik Mesleki Eğitim Kursları 

 İşbaşı Eğitim Programları 

 

4)SİGORTA PRİM, TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERİ 

Teşvik Veren Kurumlar: Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR 

İçerik: İstihdam teşvikleri ile belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle 

ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır. Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR 

tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. İstihdamın 

korunması ve artırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen teşvikler aşağıdaki 

tabloda özet olarak yer almaktadır. 
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5)FİNANSMAN DESTEKLERİ 

Teşvik Veren Kurum: Kredi Garanti Fonu (KGF) 

İçerik: KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve 

destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) 

ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır. 

Teşvik Veren Kurum: KOSGEB 

İçerik: KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, 

üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet 

etmelerinin sağlanması. 

6)SERMAYE PİYASASI DESTEKLERİ 

Teşvik Veren Kurum: KOSGEB 

İçerik: Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görebilmesi ve sermaye 

piyasalarından fona erişim imkânlarının artması için gelişme ve büyüme potansiyeli bulunan küçük ve 

orta ölçekli işletmelere destek sunar. Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli için 100.000 TL, 

bağımsız denetim hizmet bedeli için 80.000 TL, hukukçu raporu masrafı için 10.000 TL, aracı 

kuruluşlara yönelik komisyon giderleri için 300.000 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydı 

ücreti ve Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı için 10.000 TL olmak üzere toplamda 500.000 TL’ye 

kadar destek sunar. Bu desteklerin tamamı geri ödemesiz olacak şekilde sağlanır. 

 

7)GİRİŞİMCİLİK, AR-GE, İNOVASYON VE KOBİ DESTEKLERİ 

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı 

Teşvik Veren Kurum: KOSGEB 
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İçerik: Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş 

planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini 

arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının 

arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin 

kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır. 

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 

Teşvik Veren Kurum: KOSGEB 

İçerik: Desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye 

dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni 

süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır. 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

Teşvik Veren Kurum: KOSGEB 

İçerik: Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni 

tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi 

amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesidir. 

KOBİ Teknoyatırım KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

İçerik: Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini ve Orta 

- yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin 

üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları 

desteklemektir. 

Stratejik Ürün Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

İçerik: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek 

ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik 

yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir. 

İş Birliği Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

İçerik: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma 

kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis 

etmelerine katkı sağlanmasıdır. 

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 
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İçerik: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, 

ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları 

katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. 

 

Teknopazar Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

İçerik: Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve 

İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan 

ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 

desteklenmesidir. 

 

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: KOSGEB 

İçerik: Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma 

potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan 

faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü 

olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının 

oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

İçerik: Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını 

teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere 

oluşturulmuştur. 

 

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

İçerik: KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin 

artırılması esasına dayanmaktadır. 

 

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P.( Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi) Programı 
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Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

İçerik: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı 

doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları (TÜBİTAK, KOSGEB) tarafından sağlanan destek ve 

teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere 

yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. 

 

TÜBİTAK Patent Destek Programı 

Teşvik veya Destek Veren Kurum: TÜBİTAK 

İçerik: Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması ve ülkemizdeki 

patent sayısının artırılmasını hedeflemektedir. 

 

Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 
 

İçerik: Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve 
teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır. 
 

8)YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 

Teşvik veren kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

İçerik: Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma 

değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet 

gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile 

stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik 

farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesidir. 

Yatırım Teşvik Sistemi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmakta olup 5 farklı 

uygulamadan oluşmaktadır: 

1.Bölgesel Teşvik 

Bölgesel teşvik kapsamında fayda daha fazladır. Burada KDV ve gümrük vergisi muafiyetinin yanı sıra 

yatırıma katkı oranı yani yapılacak yatırımın belli oranını yılsonunda ya da, üç ayda bir çıkan 

vergilerden, altı ayda bir çıkan vergilerden düşerek bir muafiyet kazanılıyor. Ödenen kurumlar vergisi 

oranında indirim hakkına sahip olunmaktadır. Yatırım sonrasında SGK işveren paylarında yine belli 

oranlarda, yeni personellerde geçerli olmak üzere indirim sağlanmaktadır. Yatırım yeri tahsis hakkı ve 

kredi çekmeye yönelik kalktıklarında belli oranlarda döviz ve tl cinsine puan indirimi vardır. 

2. Öncelikli Yatırım Konuları 

Öncelikli yatırım konuları da devletin yayınladığı teknoloji seviyeleri yüksek, cari açığı artıracak, büyük 

montanlı yatırımları desteklemektedir. Verdiği destek konuları da bölgesel teşvikteki gibi, KDV 
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istisnası,  gümrük vergisi muafiyetinin yanı sıra kurumlar vergisi muafiyeti ve kurumlar vergisinde 

indirim hakkına sahip olunmaktadır. SGK işveren payı, arazi tahsis hakkı ve kredi puan indirimi faiz 

puan indiriminden de faydalanabilmektedir. 

3. Stratejik Yatırımlar 

Devletin belirlediği bazı konular var cari açığı artıran ve onların üretilmesi bu cari açığın azaltılmasına 

yönelik bazı yatırım konuları var bunları destekledik. Yatırım kapsamında minimum elli milyon TL'lik 

yatırımları dâhil etmektedir. 

4. Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Büyük Ölçekli Yatırımlar büyük sermayeler gerektiren yatırımlardır. Ancak yapılması durumunda hem 

Türkiye’ nin gelişimine ve ekonomisine katkıda bulunacak hem de Türkiye’nin uluslararası alanda 

rekabet kazanmasına yardımcı olacak yatırım türleridir. Yatırım Teşvik Sisteminin genel mantığında 

olduğu gibi Büyük Ölçekli Yatırımlarda da yine yatırımcının cebinden daha az para çıkmasına yönelik 

bir strateji uygulanmaktadır. Minimum 50 milyon TL ve üstünde yapılacak yatırımlarda uygulanması 

söz konusudur. 

5. Genel Teşvik 

Genel teşvik sistemi kapsamında herhangi bir bölge ayrımı yapılmaksızın tüm ekonomik alanlara 

dönük olarak uygulanan teşviklerdir. Örneğin, firmalar üç yıl içerisinde en az bir milyon TL'lik  yatırım 

yaparak KDV ve gümrük vergisi muafiyetinden faydalanmaktadır. Genel teşvik sisteminde makine 

imalatçısı da alabilir, hizmet veren bir otel de alabilmektedir. 

Yatırım Teşvik Sisteminde Destek Unsurları: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İadesi, Gelir Vergisi Stopajı 

Desteği, Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteğidir 

 

 

9) ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLERİ 

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

İçerik: Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir 

yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik 

yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim 

maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin 

geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, 

yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin 
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hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek 

ve teşvik etmektir. Destek unsurları; Ar-Ge ve tasarım indirimi, Gelir vergisi stopajı teşviki, Sigorta 

primi desteği, Damga vergisi istisnası, Teknogirişim sermayesi desteği, İstihdam desteğidir. 

 

10)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE YER ALAN FİRMALARA UYGULANAN DESTEKLER 

Teknoloji geliştirme bölgeleri, yenilikçi teknolojik ürün üretimlerinin artmasına olanak sağlamakta ve 

yüksek katma değer yaratarak ülkelerin ekonomik kalkınmasında öncü bir rol oynamaktadır. 

Dolayısıyla bölgede yürütülecek faaliyetlerin desteklenmesi ve uluslararası arenada gelişmiş ülkelerle 

rekabet edilebilirliğin arttırılması açısından mali teşvik ve destek politikaları da ciddi bir misyonu 

yüklenmektedir. 

 Firma Ve Girişimcilere Gelir Ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti 

 Ar-Ge Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti 

 KDV Muafiyeti 

 Sigorta Prim Desteği 

 Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti 

 Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 Bölge Dışı Çalışma İzni 

 Teknolojik Ürü Yatırım İzin Desteği 

 Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi 

 TÜBİTAK Projelerine Sağlanan Özel Destek Uygulamaları 

 KOSGEB Ar-Ge Proje Destekleri 

 Öğretim Üyelerine Sağlanan Destekler 

 

11)SERBEST BÖLGELERİN SUNDUĞU AVANTAJLAR 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Ticaret Bakanlığı 

İçerik: Serbest Bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen gümrük bölgelerinin 

kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler ihracat odaklı yatırımların sayısını 

artırmak üzere tasarlanmıştır. Gümrük bölgelerindeki ticari, finansal ve ekonomik alanlarda 

uygulanan yasal ve idari düzenlemeler, serbest bölgelerde uygulanmamakta veya kısmen 

uygulanmaktadır. 

 %100 Kurumlar Vergisi İstisnası 

 %100 Gelir Vergisi İstisnası 

 Muhtasar Ödemesi Muafiyet 

 KDV Muafiyeti 

 Serbest Kar Transferi 

 Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 KKDF Muafiyeti 

 Ucuz Enerji Kullanımı 



 
 

 
14 

 

 İkinci El / Kullanılmış Makine Getirilmesine Müsaade Edilmesi 

 Malların Süre Sınırlaması Olmaksızın Serbest Bölgelerde Tutulabilmesi 

 

12)ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER 

Teşvik veren Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

İçerik: Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, 

kentleşmeyi yönlendirmek, çarpık sanayileşmeyi önlemek, kaynakları rasyonel kullanmak amacıyla 

sanayi çeşitlerinin belirli bir plan kapsamında yerleştirilmesi, sınırları daha önceden belirlenmiş arazi 

parçalarının imar planları dâhilinde gerekli idari, sosyal, teknik altyapı alanlarında belli kanun 

hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini ifade eder. 

 Parsel Tahsislerinde İndirimli Bedel Uygulaması 

 Arsa ve İşyeri tahsisinde KDV İstisnası 

 Arsa tahsisinde Damga Vergisi İstisnası 

 Arsa tahsisinde Tapu Harcı İstisnası 

 İnşaat ve Yapı Kullanma İzin Harçlarından İstisna 

 Emlak Vergisi İstisnası 

 Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi 

 Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlara sağlanan avantajlar 

 Emlak Vergisi Muafiyeti 

 Harç İstisnası-Arsa Tahsis Desteği 

 Damga Vergisi İstisnası 

 Endüstri Bölgelerindeki Ruhsat ve İzin Harçları Muafiyeti 

 Özel Endüstri Bölgeleri Ek Teşvik Desteği 

 İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresi ve Bedel Desteği 

 Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi 

 

13)KÜLTÜR VE TURİZM DESTEKLERİ 

Teşvik veren kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Teknik Yardım Desteği 

İçerik: Bakanlık tarafından Mahalli İdareler ’den (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri) 

ve Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 

kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık 

bütçe imkânları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir. 

Konular; 

        - Katı atık bertaraf tesisi, 

        - Atık su arıtma tesisi-sistemleri, 
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        - Kanalizasyon- kolektör hattı veya şebekesi, 

        - İçme suyu tesis ve sistemleri,  

        - Jeotermal suyun tesis ve sistemleri, 

        - Trafo ve aydınlatma sistemleri, 

        - Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları, 

        - WC ve fosseptik, 

        - Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları. 

 

Yararlanıcılar; 

       - İl Özel idareleri, 

       -Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, 

       -belediyeler, 

      -köylere hizmet götürme birlikleri, 

      -altyapı birlikleri, 

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi 

Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak 

veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür 

yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamaktır. 

Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler 

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, hazine ve orman arazilerinin turistik tesis 

yatırımlarına tahsisi sağlanmaktadır. Bu konuda 21/07/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında 

Yönetmelik” uyarınca işlem tesis edilmekte ve 49 yıla kadar tahsis işlemi yapılmaktadır. 

Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri 

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 16 ncı maddesinde yer alan, “Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, 

gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden 

öderler.” hükmüne istinaden, işletmelere elektrik enerjisi desteği sağlanmaktadır. 

Haberleşme Kolaylıkları 

Elektrik enerjisi desteğinden bu Belgede kayıtlı yeni işletme bu Belgeyi alış tarihini takip eden 

aybaşından itibaren yararlanabilir. İşletmeler elektrik enerjisi desteğinin uygun görüldüğünün 
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Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesine bildirilmesini takip 

eden aybaşı itibariyle ödemeye hak kazanırlar. 

Yabancı Personel ve Sanatkâr Çalıştırılması 

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 18 inci maddesinde yer alan; “Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri 

Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman 

personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir…” hükmüne dayanarak yabancı personel ve sanatkâr istihdam 

eden işletmelere destek sağlanmaktadır 

Alkollü İçki Satışı 

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre; Belgeli işletmeler; Bakanlığın iznine bağlı olarak, 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 178 inci maddesi 2ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununun 61 inci maddesindeki alkollü içki satışı ve ruhsatlarına ilişkin hükümlerin dışındadır. 2559 

sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına giren Bakanlıkça belge verilen 

işletmelere, yanlarında veli veya vasileri olmak şartıyla 18 yaşından küçükler de girebilir. Turizm 

işletmelerine bağlı ya da müstakil olarak talih oyunları oynatılabilecek mahallerin açılması yasaktır. 

Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

14)TARIMSAL DESTEKLER 

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

İçerik: Tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme 

projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli 

problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel 

tutulması amacıyla Tarımsal Desteklemeler verilmekte ve çiftçiler kayıt altına alınmaktadır.  

Tarımsal üretimle iştigal eden çiftçiler (mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az 

bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler) 

desteklemelerden yararlanmaları için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir. 

 

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı(Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) ( KKYDP) 

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

İçerik: Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin 

yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonu, tarımsal pazarlama altyapısının 

geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 

oluşturulması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Uygun Başvuru Sahipleri: Programa seçilen yatırım konusu, yatırım konusuna göre destek verilen iller 

ile başvuru diğer şartlarını (ruhsatlar, izinler vb.) sağlayan gerçek veya tüzel kişiler başvuru 

yapabilirler. 
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Uygun Proje Konuları: 

Ekonomik yatırımlar; 

BÜİ – Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 

HÜİ – Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 

SÜİ – Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 

ÇES – Çelik silo (Tarımsal ürünlerin depolanması) 

SHD – Soğuk hava deposu 

SER – Yenilenebilir enerji kullanan seralar 

YEÜ – Yenilenebilir enerji üretim tesisi 

HOG – Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 

TÜY – Tarımsal üretime yönelik sabit yat. 

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları; 

KTY – Kırsal turizm yatırımları 

ÇFG – Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi 

ELS – El sanatları ve katma değerli ürünler 

BSY – Bilişim sistemi yatırımları 

15)YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEKLERİ 

Teşvik Veren Kurum: T.C. Sanayi Bakanlığı 

İçerik: Güneş Enerjisi yatırımları ve rüzgâr enerjisi yatırımları yeni yapılan değişiklik ile birlikte yatırım 

yeri fark etmeksizin 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmış ve kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük 

Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise 

bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır. 
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