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ÖNSÖZ 

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından hazırlanan ve her üç ayda bir düzenli yayınla-

nan bu e-bültenin konusu “ULUSAL FON KAYNAKLARI VE DESTEKLERİ-1” hakkında olup,  ulusal kalkınma 

planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürü-

lebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak hedefinde olan projeleri, 

araştırmaları ve araştırma altyapılarını desteklerini siz değerli okuyucularımıza sunduk.  

Ulusal Fon Kaynakları ve Destekler konusunda bir takım 

ifadelerin biliniyor olmasında fayda var ve örneğin Hibe, 

bir (kamu) kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eği-

tim kurumu, sivil toplum kuruluşu, şirket ya da kişiye veri-

len karşılıksız paradır. Hibe genellikle belirli bir başvuru 

sürecinin ardından verilmektedir. Fon, belirli bir alandaki 

etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para ya da aynı 

işlevi gören varlıkların tümünü ifade eder. Proje, değişik 

alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti 

hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları 

tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak 

özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul 

edilmiş çalışma tasarısıdır. Kamu kuruluşu, sivil toplum 

örgütleri, start-up’lar, KOBİ’ler ve daha pek çok türden kuruluş; 1) Var olan eksikliklerini gidermek, 2) Ka-

pasitelerini artırmak, 3) Yeni atılımlar gerçekleştirmek üzere, kendi kaynaklarına ek olarak destek aramak-

talar. 1929 – Büyük Buhran sonrası Amerika KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin) destek-

lenmesi - Hibeler, yardımlar, araziler, vergi teşvikleri vb. 1945 – 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da sana-

yiye yüksek istihdam sağlayıcı KOBİ’ler ve yüksek katma değerli ürün üretebilecek fikirlere devlet kanalıy-

la hibe ve teşvikler 1993 – AB’nin kurulması sonrası bu ve benzeri sistemler ekonominin vazgeçilmez bir 

mekanizması haline gelmiştir. 1963 – TÜBİTAK kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 1990 – KOSGEB 

kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. (KOBİ’lerin kapasitelerini arttırmaları ve istihdam sağlayıcı yatırım-

ların desteklenmesi amacı ile) 1991 – TTGV teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi için kurul-

muştur. 2003 – CFCU (Merkezi Finans ve İhale Birimi) kurulmuştur. 2005 yılı öncesi Devlet Planlama Teş-

kilatları ve CFCU, sadece KOBİ hedefli olmamakla birlikte hibe yerine daha çok ayni katkı üzerine yoğun-

laşmış KİT vb. yatırım araçlarında da görev almışlardır. 2005 - Avrupa Birliği (AB) aday adaylığından aday 

konumuna geçmemiz ile birlikte yurt içi ekonomik yapılanmada AB uyum süreçlerinde istenen hibe ve teş-

vik mekanizmasının kurulması 2005 – Kalkınma Ajansları – kurulmuş ve 26 bölgede faaliyete başlamış, 

KOBİ ve kar amacı gütmeyen kurumlara hibe dağıtmıştır. Bu onuncu sayımızla tüm ulusal fon kaynakları-

nın ilk serisi sunulmuştur. 

Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

ŞırnakTTO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
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                         GİRİŞ 

1. Şirket Türleri 

İşletmeler en kısa şekilde üretim faktörlerini planlı ve programlı bir şekilde bir 

araya getirdikten sonra mal ya da hizmet üreten birimler olarak tanımlanabilir. 

Birbirinden farklı işletme türü bulunmaktadır. 

Bir yatırımcı için yatırım başlangıcında amaçlarını gerçekleştirmesi için hangi 
şirket türünü tercih etmesi gerektiğini bilmesi oldukça önemlidir. Çünkü şirket-
lerin gerek kuruluş aşamaları gerekse vergilendirmeleri farklılık gösterir.  

A. ADİ ŞIRKETLER 

İki veya daha fazla kişinin belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için oluşturdukları şirket türüdür. Sermaye tutarı 

farklı olsa da ortakların kar ve zarar payları eşittir. Kararlar oybirliği ile alınır. Şirketin ticaret siciline tescil ve ilanı 

zorunlu değildir. En önemli özelliği tüzel kişiliği bulunmamasıdır. 

B. TİCARİ ŞİRKETLER 

1. Sermaye Şirketleri 

Sermaye şirketlerinde, ortakların sorumlulukları şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır. Bu 

tür şirketlerde ortaklardan birinin ayrılmasıyla ortaklık bozulmamaktadır. Çünkü ortakların şirketteki ortaklık payları 

kişisel değildir. Bu paylar başkasına satılabilmekte veya devredilebilmektedir. Sermaye şirketleri üçe ayrılmaktadır. 

1.1 Anonim Şirketleri 

Anonim şirketlerde ortak sayısı sınırsız olup tek ortaklı olarak da kurulabilirler. Kuruluş sermayesi en az 50.000 

TL’dir. Ortaklar sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile şirkete karşı sorumludurlar. Anonim 

Şirketlerin halka açılma imkanı olması en önemli özelliklerindendir. 

1.2 Limited Şirketler 

Ortak sayısı maksimum 50 olan Limited Şirketler, tek ortak ile kurulabilmektedir. Limited şirketler en az 10.000 TL 

sermaye ile kurulabilmektedir. Ortaklar sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile şirkete karşı 

sorumludurlar. Limited şirketlerde halka açılma imkanı yoktur. 

1.3 Paylı Komandit Şirket 

Ortak sayısı maksimum 50 olan Limited Şirketler, tek ortak ile kurulabilmektedir. Limited şirketler en az 10.000 TL 

sermaye ile kurulabilmektedir. Ortaklar sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile şirkete karşı 

sorumludurlar. Limited şirketlerde halka açılma imkanı yoktur. 

2. Şahıs Şirketleri 

Az sayıda birbirini iyi tanıyan kişilerden oluşturulan şahıs şirketleri kolektif şirket ve adi komandit şirket olarak kuru-

labilir. 

2.1  Kolektif Şirket 

En az iki kişiyle ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulabilir. Bu tür şirketlerde ortaklar-

dan hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiştir. 

2.2  Komandit Şirket 

Şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortak-

ların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan ticari bir işletmeyi ifade eder. Sorumlulukları sınırlı ol-

mayan ortaklara komandite, sorumlulukları sınırlı olanlara komanditer denmektedir. Komanditer ortak gerçek ya 

da tüzel kişi olabilirken; komandite ortak sadece gerçek kişilerden müteşekkil olmaktadır. Şirketin hukuki şeklinin 

değiştirilmesi mümkündür. 
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2. İşyeri Açılması Aşamaları 

Şirket kurma işlemleri ortalama olarak 2-3 günde tamamlanır. 

Sermaye büyüklüğü 10.000TL civarında olan tek ortaklı bir 

girişim için kira ve mali müşavir ücreti hariç masraflar yaklaşık 

1.500-2.000TL civarında tutmaktadır. 

Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalış-

ma ruhsatı alınmadan işyeri açılamamakta ve çalıştırılama-

maktadır. Yetkili idareler tarafından verilen işyeri açma ve 

çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak sigorta il müdürlü-

ğüne ve ilgili ise ticaret siciline veya esnaf siciline gönderilme-

lidir. 

İşyeri açılması için izlenecek adımlar; 

1. Şirket türüne karar verilmesi, 

2. İlgili Ticaret Odasına kayıt yaptırılması1, 

3. Faaliyet alanında bulunan vergi dairesinden mükellefiyet 

açtırılması, 

4. Şirket merkezi olarak gösterilecek adresin belirlenmesi, 

5. Mali müşavire şirket ana sözleşmesinin hazırlatılması, 

6. Şirket unvanı ve NACE kodunun belirlenmesi, 

7. Notere giderek şirket ana sözleşmeni imzalamak, imza be-

yannamesi hazırlatmak ve mali müşavire şirket kurma yetkisi 

verilmesi, 

8. Mali müşavirin vergi dairesinden “potansiyel vergi numara-

sı” almasını takiben ana sözleşme, imza beyannamesi ve po-

tansiyel vergi numarası ile bankada şirket adına hesap açtırıl-

ması ve sermayenin 1/4’ünün bu hesaba yatırılması işlemleri-

nin (söz konusu para şirket kuruluna kadar bloke edilir ve 

şirket kurulduktan sonra blokaj kalkarak, para kullanılabilir 

hale gelir) ardından, müşavir, şirket kaydı için faaliyet alanla-

rına göre belirlenen ticaret odasına gerekli evrakları içeren 

dosya ile başvurabilir. 

9. Başvurunun ardından notere gidilerek kurulan şirketin imza 

sirkülerinin hazırlatılması, 

10. Mali müşavirin şirketin resmi defterini notere tasdik ettir-

mesi ve vergi dairesi kaydı için dilekçe ile başvurarak vergi 

levhasının çıkarılması, 

11. Vergi dairesinin şirkette yoklama yapması sonucunda iş 

yeriniz kurulmuş olacaktır. 

3. Şırnak Organize Sanayi Bölgeleri 

Şırnak il merkezinde Şırnak Organize Sanayi Bölgesi ve ilçe 

merkezinde Şırnak Cizre Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 

iki farklı OSB bulunmaktadır. 

İl merkezine 11 km, Habur sınır kapısına 40 km mesafede 

olan merkez OSB iki etaptan oluşmakta ve içerisinde 24 par-

sel bulunmaktadır. Merkez OSB’de altyapı çalışmaları halen 

devam etmektedir. Bu çalışmaların önümüzdeki yıl içerisinde 

hızla tamamlanması için proje çalışmaları bulunmaktadır. 

Mevcut durumda OSB’de üç aktif firma bulunmaktadır. 

OSB’nin teknik donanımından faydalanarak kabiliyetli nesiller 

yetiştirmek amacıyla bir adet Teknik Meslek Lisesi inşaatı bu-

lunmaktadır. 

İl merkezine 62 km, Cizre ilçe merkezine 18 km ve Habur sınır 

kapısına 80 km mesafede bulunan Cizre OSB bin dönüm üze-

rine kurulmuştur. 47 parsel 36 firmaya tahsis edilmiştir. 2 

etaptan oluşan Cizre OSB’nin ikinci etabında altyapı çalışma-

ları devam etmektedir. Mevcut durumda 9 firma üretim ya-

parken 14 tesisin de inşaatı devam etmektedir.  

4. Yatırıma Uygun Arazi Temini 

Yatırım fikri ve konusu oluşturulduktan sonra en önemli hu-

suslardan birisi ne tür bir arazinin temin edileceğine karar 

vermektir. Arazi temini yatırımın gerek etkin bir şekilde haya-

ta geçirilmesi gerekse gelecek yatırım planlarına uyum sağla-

yacak nitelikte olması açısından oldukça önemlidir. 

Yatırım arazilerinin nerede seçileceği girişimcilerin başvuraca-

ğı hibe destek programları düşünüldüğünde çok daha büyük 

önem arz etmektedir. Öyle ki, hibe ve destek programlarının 

unsurları, oranları ve hibe miktarları yatırımın yapılacağı böl-

geye göre büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Örneğin, 

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekle Kurumu tarafından 

verilen en önemli destek olan IPARD kapsamında yalnızca 

belirli illerdeki yatırımlara destek verilmektedir. 

Bunun dışında ise işletmelerin faaliyet alanlarını gözeterek 

OSB’ler ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulmaları bu 

işletmelere çeşitli hizmet avantajlarını ve muafiyetleri bera-

berinde getirebilmektedir. 
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 5. Yatırım Yeri Tahsisi 

Teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, 

stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yarar-

lanacak yatırımlar için, Maliye Bakanlığınca belirle-

nen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebi-

lir. 

Mülkiyeti; 

• Hazineye, 

• Özel bütçeli idarelere, 

• İl özel idarelerine, 

• Belediyelere ait taşınmazlar ile 

• Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler yatı-

rıma uygunlukları kapsamında belirlenerek tahsise 

açılabilir. 

Bu belirleme sırasında yatırımın türüne, yatırımın 

nerede yapılmasının uygun olduğuna, asgari hangi 

büyüklükteki arazinin yatırım için uygun olacağı hu-

suslarına dikkat edilir. Yatırım kararlarının hızlandı-

rılması ve yatırım sürecinin başında uygulanması 

adına Türkiye’de çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafın-

dan kısmen veya tamamen bedelsiz yer tahsis edile-

bilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Örne-

ğin; Ekonomi Bakanlığı tarafından yürürlüğe konu-

lan ve uygulaması Maliye Bakanlığı denetiminde 

yürütülen “Yatırımlarda Destek Yardımları Hakkında 

Karar” kapsamında “yatırım yeri tahsis desteği” ya-

tırımcıların yararlanabileceği önemli bir destektir. 

Yatırım yeri tahsisi desteğinden faydalanabilmek 

için öncelikle bir yatırım projesinin Bakanlıkça yatı-

rım teşvik belgesine bağlanmış olması gerekir. Ta-

şınmaz maliki idarelerce yatırım yeri olarak tahsis 

edilecek araziler ilan edilir. Başvurular, ilanlarda 

belirlenen Defterdarlıklara yapılmalıdır. 

Kesin tahsis işlemleri, Maliye Bakanlığı Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü Genel Tahsis Dairesi ve Özel Tah-

sisi Dairesi tarafından yürütülmektedir. Yatırımcıya 

tahsis edilecek taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı 

tesis edilmesi, kullanma izni veya ön izin verilmesiy-

le ilgili olarak vali veya görevlendireceği vali yardım-

cısının başkanlığında kurulacak bir komisyon tara-

fından yürütülür. Bu komisyon yatırımcının başvu-

rusunu aşağıdaki kriterlere göre değerlendirerek 

karar vermektedir. 

1) Kayıtlı ve ödenmiş sermayesi dâhil malî durumu, 

2) Yatırımın gruplandırılan iller ve teşvik edilecek 

sektörler arasında yer alıp almadığı, 

3) Yatırımcı tarafından taahhüt edilen yatırım tuta-

rının, maliki idarelerce taşınmaza takdir edilen rayiç 

değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, tu-

rizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katı 

olup olmadığı, 

4) Taahhüt edilen yatırımın finansman kaynakları-

nın yeterliliğini, Talep edilen taşınmazın üzerinde 

avan projenin uygulanıp uygulanamayacağı, 

5) Avan projesine göre yapılacak yatırımdaki kapalı 

ve açık alanlar dikkate alınarak ne kadarlık bir taşın-

maza ihtiyaç duyulduğu. 
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Bu kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonunda 

komisyon tarafından en yüksek puanı alan yatırımcı tah-

sis için seçilmektedir. Puanların eşit olması durumunda 

en fazla istihdamı yaratacak yatırımcı seçilir. 

Bölgede Yatırım Yeri Tahsis Desteği, emlak vergisi üze-

rinden belirlenen bedeller karşılığında üzerinde 49 yıl 

süreyle irtifak hakkı veya kullanım izni verilmesi seklin-

de uygulanmaktadır. 

a. Hazine Arazilerinin Tahsisi 

Hazineye ait taşınmazlar, tarımsal yatırımlar, hayvancılık 

yatırımları, eğitim yatırımları, turizm yatırımları ve diğer 

yatırımlar için tahsis edilir. 

Hazine arazilerinin tahsisinden ve yatırım yeri tahsisi 

teşvikinden Ekonomi Bakanlığı’nca verilmiş yatırım teş-

vik belgesi olan veya yatırımın özelliklerinin yer aldığı 

bir yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş 

olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir. Hazine taşın-

mazına yönelik yatırımcının yatırım yapacağı ildeki/ ilçe-

deki defterdarlığa ya da mal müdürlüğüne vereceği bir 

dilekçe ile yapmak istediği yatırıma uygun taşınmazı 

kendisi belirleme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, yatırımcı 

bu taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi veya 

kullanma izni verilmesi talebinde de bulunabilir. 

Başvuru sahiplerinin yatırım teşvik belgelerinde yatırım 

yeri tahsisinin destek unsurunun mutlaka belirlenmesi 

gerekmekte olup, yoksa teşvik belgesine ekletilmesi ge-

rekmektedir. 

Maliye Bakanlığınca belirlenen taşınmazlar defterdarlık-

larca dönemler halinde ilan edilir ve bu ilanlar başvuru 

tarihine kadar defterdarlıkların internet sayfalarında ya-

yınlanır. Aynı zamanda müracaat tarihinden 30 gün önce 

Türkiye genelinde yayınlanan yüksek tirajlı bir gazetede 

en az bir defa ilan edilmektedir. Kesin tahsis işlemleri, 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel 

Tahsis Dairesi ve Özel Tahsisi Dairesi tarafından yürü-

tülmektedir. 

Komisyonca uygun görülen ve Bakanlık tarafından onay-

lanan yatırımcıya öncelikle plan ve projelerin hazırlan-

ması ve onaylatılması için 1 yıl süreli ön izin verilmekte 

olup, bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl daha uza-

tılabilir. Ön izin süresince bedel alınmaz. Ön izin şartları-

nı yerine getiren yatırımcı lehine emlak vergi değerleri 

üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında 49 yıl süreli 

bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilir. 

b. Mera Arazilerinin Tahsisi 

Mera Yönetmeliği uyarınca, mera, yaylak ve kışlakların 

kiralanmalarında uyulması gereken çeşitli usul ve esaslar 

bulunmaktadır. Meralar, mera yönetmeliğinde belirtilen 

amaçlara yönelik olması ve gerekli koşulların başvuru 

sahibi tarafından sağlanması durumunda yatırımcıya 25 

yıla kadar ihale ile kiralanabilir. 

Kiralanan alan üzerinde kamu yatırımı yapılmasının za-

ruri olduğu hallerde, Komisyon tarafından zaruret duru-

muna göre kira sözleşmesi yeniden değerlendirilmekte-

dir. 

c. Orman Arazilerinin Tahsisi 

2007 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Arazi-

lerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik uyarınca dikkat 

edilmesi gereken çeşitli usul ve esaslar kapsamında or-

man arazileri tahsis edilebilmektedir. 

Yönetmelik kapsamında farklı izinlere ve işlemlere tabii 

tutulan eylemler bulunmaktadır. Maden - petrol arama ve 

işletmedeki arama dönemi işlemleri; maden-petrol arama 

işletmelerindeki işletme dönemi işlemleri; maden-petrol 

arama işletmelerindeki petrol ve maden tesisleri; define 

arama; arkeolojik kazı ve ocak izinleri, fabrika, hızar, 

şerit kurma izinleri; balık üretmek üzere tesis kurma izin-

leri; yol, bina ve diğer tesis izinleri için devlet idarelerine 

izin verilmesi; yol, bina ve diğer tesis izinleri için kamu 

kurum ve kuruluşlarına izin verilmesi; yol, bina ve diğer 

tesis izinleri için gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine 

izin verilmesi gibi durumlarda gerekli işlemlerin ve izin-
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EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 

A. İHRACAT DESTEKLERİ 

Amaç: 

İhracata başlamak ve ihracat kapasitelerini geliştirmek isteyen firmalara destek sağlamaktır. 

Kapsam:  

İhracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olarak üç temel seviyeye katkıda bulunan desteklerdir. 

a. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 

Amaç: 

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının, pazar araştırması ve pazara giriş 

faaliyetlerine ilişkin giderlerinin finansmanını kolaylaştırmaktır. 

Kapsam: 

İhracata hazırlık faaliyetlerini desteklemek amacıyla birbiriyle ilişkili konularda destekler sunulur. Destek içerikleri 

şemada sunulmuştur. 
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• Sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, ko-
mandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler başvu-
rabilir. 

• Şirketlerin gerçekleştirdiği yurt dışı pazar araştırması 
gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı 
pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD 
Dolarına kadar desteklenmektedir. 

• Destek kapsamında en fazla iki şirket çalışanının ula-
şım ve konaklama giderleri desteklenir. 

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

• Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2, yol hariç 
en fazla 10 günlük kısmı desteklenir.  

• Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Bir-
likleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi 
Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış 
Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sen-
dikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve koo-
peratifleri, işbirliği kuruluşları proje onayına müteakip 
en az 250 şirketin yer aldığı proje gruplarına ilişkin 
başvurularını Bakanlığa iletebilir. 

•  İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret sitelerine toplu üyelik 
giderleri % 80 oranında desteklenir. 

•  Üyeliklerin toplu yapılması (en az 250 şirketin yer 
alması) durumunda başvuruda yer alan her bir şirket 
için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık 
en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir. 

• Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen 
kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 
şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/
veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, En-
düstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör 
Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketle-
ri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile ima-

latçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler baş-
vurabilir. 

• Şirketlerin yurt dışı pazarlarına giriş stratejilerini oluş-
turulabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen sektör, ülke, 
yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor 
giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yö-
nelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin 
giderlere destek verilir. 

• Şirketler için %60; işbirliği kuruluşları için %75 oranın-
da ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar des-
tek verilir. 

• Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesinde belirtilen 
sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunankollektif, ko-
mandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri baş-
vurabilir. 

• İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak 
yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve 
hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlere des-
tek verilir. 

• Şirketler, %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına 
kadar desteklenir. 

• Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesinde belirtilen 
sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, ko-
mandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri baş-
vurabilir.  

• İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak 
yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan 
kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 pu-
anı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 
puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar destekle-
nir. 

• Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50'sini 
aşamaz. 

• Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık 
faiz ödemelerine verilir. 

• Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasın-
da, yurt dışında yerleşik şirketin alım bedelinin azami 
% 50’si esas alınır. 

 Ticaret Sitelerine Üyelik 

 Yurtdışı Pazar Araştırması 

 Rapor ve Yurtdışı Şirket Satın Alma İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satın Alma – 
Kredi Faiz Desteği 

 İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Satın Alma 
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 Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İliş- kiler Kurulu, 
İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Oda-
ları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölge-
leri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Der-
neklerive Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şir-
ketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendika-
ları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve 
kooperatifler başvurabilir. 

 Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşla-
rınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti prog-
ramlarına ilişkin giderler %50 oranında ve prog-
ram başına 100.000 ABD Dolarına kadar, alım 
heyeti programlarına ilişkin giderler %50 ora-
nında ve program başına 75.000 ABD Dolarına 
kadar desteklenir. 

 Desteklenen giderler arasında ulaşım, konakla-
ma, tanıtım ve organizasyon giderleri bulun-
maktadır. 

 Rapor ve Yurtdışı Şirket Satın Alma, İleri Tekno-
lojiye Sahip Yurtdışı Şirket Satın Alma ve E-
Ticaret Sitelerine Üyelik destekleri için gerekli 
belgelerle birlikte ödeme belgesi tarihinden 
itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa başvu-
ru yapılması gerekir. 

 Yurt Dışı Pazar Araştırması desteğinden fayda-
lanabilmek için şirket çalışanın Türkiye’ye Giriş 
tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Ba-
kanlığa başvuru yapılması gerekir. 

 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti desteğin-
den faydalanabilmek için faaliyet bitiş tarihi iti-
bariyle en geç 3 ay içerisinde Bakanlığa başvuru 
yapılması gerekir. 

 Bakanlığın gerekli incelemeleri yapmasının ar-
dından ödeme kararı alınır. 

Başvuru için gereken belgeler www.ekonomi.gov.tr 
sitesinde Destekler sekmesinde yer almaktadır. 

• İhracatçı Birlikleri 

• Sanayi/Ticaret Odaları 

• TOBB, TİM, DEİK 

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

• Organize Sanayi Bölgeleri 

• Endüstri Bölgeleri 

• Sektörel Üretici Dernekleri 

• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) 

• İmalatçıların Kurduğu Dernek- Birlik veya 

• Kooperatifler 

b. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) 

Amaç:  

Şirketlerin, uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini desteklemektir. 

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Başvuru ve Değerlendirme Süreci 

Kimler Başvurabilir? 
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Destek Üst Limiti 
Destek 
Oranı 

Faaliyetler 

İhtiyaç  
Analizi 

400.000 ABD Doları %75 

- Proje hazırlık 
- Ortak vizyon oluşturma 
- Rekabetçilik analizleri 
- Firma analizleri 
- Yurt dışı pazar fırsatları 
- 3 yıllık stratejik planlama 

Eğitim ve  
Danışmanlık 

400.000 ABD Doları %75 

- Dış ticaret yönetimi 
- Markalaşma 
- Kalite ve verimlilik 
- Proje yönetimi ve stratejik yönetim 
- Moda ve tasarım 
- Finansal yönetim ve risk yönetimi 
- Bakanlıkça onaylanan sektöre özgü konular 

Küme Tanıtım 400.000 ABD Doları %75 

- Küme web sitesi tasarımı 
- Küme tanıtım broşür/kitapçığı tasarım ve basımı 
- Yazılı ve görsel tanıtımda çıkan küme tanıtımları 
- Küme tanıtım filmi hazırlanması 
- Küme logosunun tasarlanması 

Yurt Dışı  
Pazarlama 

150.000 ABD Doları %75 

- Ortak pazar araştırmaları 
- Kurum ziyaretleri 
- Yurt dışı fuar katılımları/ziyaretleri 
- Eşleştirme faaliyeti 
- Küme tanıtım faaliyetleri 

Alım  
Heyeti 

100.000 ABD Doları %75 

- Yurt dışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın 
mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek ikili iş görüşmeleri gerçekleş-
tirmeleri 
- Tesis ziyaretleri 
- Meslek kuruluşu ziyaretleri 

İstihdam En Fazla 2 Personel %75 

Bireysel  
Danışmanlık 

50.000 ABD Doları %70 

- Yurt dışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın 
mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek ikili iş görüşmeleri gerçekleş-
tirmeleri 
- Tesis ziyaretleri 
- Meslek kuruluşu ziyaretleri 

DESTEK VERİLECEK FAALİYETLER 

c. İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği 

Amaç: 
İhracat gelişimine destek olmak, ülkemi-
zin yatırım malı niteliğindeki ürünlerinin 
uluslararası piyasalarda rekabet gücünü 
ve ihracat oranlarını artırmaktır. 

Kimler Başvurabilir? 
Eximbank’ın ihracat kredi sigorta prog-
ramlarından Eximbank’a bu kapsamda 
başvuran firmalar. 

Başvuru Yeri: Türk Eximbank 

Destek Kapsamı 

Eximbank’ın Uyguladığı 
Faiz Oranı ile CIRR* Arasın-
daki Farkın Desteklenmesi 

Orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki 
mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın 
uyguladığı faiz oranı ile CIRR* arasındaki farka 
tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklen-
mektedir. 

İhracat Kredi 
Sigortası Tazmin 
Desteği 

Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en 
fazla 20 Milyon ABD Dolarına kadar olan kısmı 
desteklenmektedir. 

Proje Bazlı İhracat 
Sigorta Desteği 

Eximbank tarafından yapılan tazminat öde-
melerinin reasüre edilemeyen kısmı %50 ora-
nında ve yıllık en fazla 100 Milyon ABD Doları-
na kadar olan kısmı desteklenmektedir. 

*CIRR: Commercial Interest Reference Rates /Referans Ticari Faiz Oranları  
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d. Fuar Katılım Desteği 

Amaç: 

Yurt dışındaki fuarlara katılımın arttırılması yoluyla ihracat gelişimine katkı sunmaktır. 

Kimler Başvurabilir? 

T.C. Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizas-

yonlarına veya T.C. Ekonomi Bakanlığınca bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar 

listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihra-

catçı 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. 

Başvuru Yeri: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri 

1. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Fuar Bazında Ne kadar Destek 

Ödenir? 

Önemli Notlar 

• Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı şemada belirtilen miktarları geçemez. 

• Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık 
toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez. 

• Katılımcı bir takvim yılı içinden fazla 2 defa destek alabilir. 



 15 

 

2. Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarına İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

3. Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımın Desteklenmesi 

Desteklenecek Fuar Niteliği: Bakanlığın belirlediği uluslararası fuarlardan biri olmalıdır. 

Hangi Destekler Alınır? 

• Nakliye harcamaları 

• Stant harcamaları 

• Fuar yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası 

• Ekonomi sınıfı gidiş dönüş ulaşım masraflarının %50’si 

 50 m2 veya altında ise en fazla iki temsilci 

 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilci 

Önemli Notlar 

• Masraflar 15.000 ABD Dolarını aşmamalıdır. 

• Sektörel dış ticaret şirketi ise %75 oranında destek alabilir 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci: 

Önemli Notlar 

• Yurtdışında gerçekleştirilen aşağıdaki orga-

nizasyonlara ilişkin harcamalar %75 oranın-

da desteklenir. 

• Toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere, 

fuar konusu sektör/sektörlerin, katılımcıların 

ve/veya Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve 

katılımcı firmalara Bakanlıkça (İhracat Ge-

nel Müdürlüğü) belirlenen iletişim hizmetle-

rini vermeye yönelik danışma standı (info-

stand) desteklenir. 

• Katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının 

%15’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/

trend alanı destek kapsamına girmektedir. 
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Bakanlık yıllık puanı belirlerken hangi hususlara dikkat 
eder? 

• Organizatörün düzenlediği yurt dışı fuar organizasyon-
larnın sayısı 

• Fuarların hedef ülkelerde düzenlenip düzenlenmediği 

• Prestijli fuarlar olup olmadığı 

• M2 toplam alan bilgisi 

• Organizasyona iştirak eden katılımcı sayısı 

e. Tasarım Desteği 

Amaç: 
Tasarımcı şirketlere, tasarım ofislerine, işbirlikçi kuruluşlar 
ve tasarımla ilişkili faaliyet gösteren işletmelere, yurtdışı 
pazarlarına yönelik olarak nitelikli ürün üretimi sürecinde 
destek olmaktır. 

Kimler Başvurabilir? 

• Türk Ticaret Kanunu’nun 124. Maddesinde belirtilen 
sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kolektif, koman-
dit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri, 

• Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri,  

• İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 
ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden der-
nek, birlik ve vakıflar, ticaret ve/veya sanayi odaları, 
endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji 
geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, 
sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren 
sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve 
kooperatifler), Ürün geliştiren işletmeler. 

Hedefler 

• Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturul-
ması ve yaygınlaştırılması, 

• İhracatçı şirketlerimizde tasarım ve departmanlarının 
kurulması ve geliştirilmesinin hızlandırılması, 

• Gelişen tasarım ve inovasyon yetkinliği ile ihracatta 
katma değerin artırılmasıdır. 

Tasarımcı Şirketi İçin 

• 300.000 ABD Doları’na kadar tanıtım desteği, 

• 100.000 ABD Doları’na kadar yurtdışı birim açma des-
teği kapsamında kurulum ve mimari çalışma destekleri, 

• 200.000 ABD Doları’na kadar danışmanlık hizmetleri ile 
yurtdışı birim açma desteği kapsamında kira destekleri, 

• 50.000 ABD Doları’na kadar tasarım tescil desteği, 

• 150.000 ABD Doları’na kadar personel gider desteği 
verilmektedir. 

Tasarım Ofisleri İçin 

• 150.000 ABD Doları’na kadar tanıtım desteği, 

• 50.000 ABD Doları’na kadar tasarım tescil desteği ile 
birlikte yurtdışı birim açma desteği kapsamında kuru-
lum ve mimari çalışma destekleri, 

• 100.000 ABD Doları’na kadar danışmanlık hizmetleri ile 
yurtdışı birim açma desteği kapsamında kira destekleri, 

• 200.000 ABD Doları’na kadar personel gider desteği 
verilmektedir. 

İşbirliği Kuruluşları İçin 

• 300.000 ABD Doları’na kadar tanıtım desteği, 

• En fazla 2 yıl boyunca, işbirliği kuruluşları tarafından 
düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren 
yıllık en fazla 60 adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim 
giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşma-
mak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin destek 
verilmektedir. 

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında ise; 

• 250.000 ABD Doları’na kadar teçhizat giderleri desteği, 

• 150.000000 ABD Doları’na kadar seyahat ve web sitesi 
üyelik desteği, 

• 1.000.000 ABD Doları’na kadar personel gider desteği 
verilir. 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci 

• Projeler ve başvuru formları Bakanlık tarafından değer-
lendirilir. 

• Projelere proje bazında destek verilirken, diğer destek-
lerden en fazla dört yıl süreyle yararlanılabilir. 

• Bakanlığın gerekli incelemeleri yapmasının ardından 
ödeme kararı alınır. 

Başvurular için gereken belgeler www.ekonomi.gov.tr si-
tesinde Destekler sekmesinde yer almaktadır. 
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Amaç: 
Firmaların ve işbirliği kuruluşların yurtdışı faaliyetlerinin 
desteklenmesidir. 

Kimler Başvurabilir? 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş 
şirketler. 

Başvuru Yeri: İhracatçı Birlikleri 

DESTEK 
TÜRÜ 

DESTEK 
İÇERİĞİ 

DESTEKLEME 
ŞARTI 

DESTEK 
 ORANI 

Mağaza Kirası 

Ortak alan ve işletme giderlerinden, 
kamusal giderlerden (elektrik, su vb. 
ödemeler) arındırılmış yurt dışı mağa-
za kirası (net kira) 

Yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki 
şirket arasında organik bağın olması, 
Sadece Türkiye’de üretilen ürünlerin 
ve Türk markalarının pazarlanması 
Kiraya veren ve kiralanan arasında 
bağ bulunmaması 

Sınai ve Ticari şir-
ketler:50% 
Ticari şirketler: 40% 
Hedef ülkeler: 
+10% 

Ofis, Showroom, 
Depo, Reyon Kira-
ları 

Ortak alan ve işletme giderlerinden, 
kamusal giderlerden (elektrik, su vb. 
ödemeler) arındırılmış yurt dışı birim 
kirası (net kira) 

Yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki 
şirket arasında organik bağın olması 
Sadece Türkiye’de üretilen ürünlerin 
ve Türk markalarının pazarlanması 
Kiraya veren ve kiralanan arasında 
bağ bulunmaması 

Sınai ve Ticari şir-
ketler/ 
İşbirliği kuruluşları: 
50% 
Ticari şirketler: 40% 
Hedef ülkeler: 
+10% 

Yurt Dışı Tanıtım 
Faaliyetleri 
(Yurtdışı Birimleri 
Olanlar İçin) 

EK-10’da detaylı düzenlenmiş; TV& 
radyo, internet, basılı tanıtım, açık 
hava reklamları, özel tanıtım etkinlik-
leri, sponsorluk, tanıtım filmleri ile 
toplu e-posta, SMS & MMS gönderim-
leri 

Destek Kapsamında Yurt dışı biriminin 
olması (Kira desteği alınan birimin 
olduğu ülke dışındaki ülkelerde tanı-
tım yapabilmek için ilgili ülkede mar-
ka tescil başvurusu yapılmış olması) 

60% 
Hedef ülke: +10% 
2017 yılı: +10% 

Yurt Dışı Tanıtım 
Faaliyetleri 
(Yurtdışı Birimleri 
Olmayanlar İçin) 

EK-10’da detaylı düzenlenmiş; TV& 
Radyo, internet, basılı tanıtım, açık 
hava reklamları, özel tanıtım etkin-
likleri, sponsorluk, tanıtım filmleri ile 
toplu e-posta, SMS & MMS gönderim-
leri 

Yurt içi ve dışı Marka Tescil belgesinin 
olması (yurt dışı marka tescil için baş-
vuru yapılmış olması) / Destek kapsa-
mında yurt dışı birimin olmaması 

60% 
Hedef ülke: +10 
%2017 yılı: +10% 

Marka Tescil 

Yurt dışı marka tescili ve korunmasına 
ilişkin giderler 

Yurt içi Marka Tescil belgesinin olması 50% 
Hedef ülke: +10% 
2017 yılı: +10% 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci: 

Ön onay ve nihai onay başvurusu olarak iki adım bulunmaktadır. Her iki başvuru da Bakanlığa yapılmalıdır. 

Onaylanan projeler, Bakanlık resmi internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan hedef ve öncelikli ülkeler liste-

sinde yer alan ülkeler için belirlenmiş ilave destek oranlarından faydalanabilmektedir. 

DESTEK 
MİKTARI 

DESTEK 
SÜRESİ 

EVRAK TESLİM 
SÜRESİ 

25 birim Sınai ve Ticari şirketler: Yıllık 120.000 ABD 
DOLARI 
Ticari şirketler: Yıllık 100.000 ABD DOLARI 

Her ülke için 4 Yıl (İlgili ülkedeki ilk birimin ilk kira 
ödemesi ayı itibarı ile başlar) 

6 Ay 

25 birim Sınai ve Ticari şirketler/ İşbirliği kuruluşla-
rı: Yıllık 100.000 ABD DOLARI 
Ticari şirketler: Yıllık 75.000 ABD DOLARI 

Her ülke için 4 Yıl (İlgili ülkedeki ilk birimin ilk kira 
ödemesi ayı itibarı ile başlar) 

6 Ay 

Birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık: 150.000 
ABD DOLARI 
Birim olmayan ülkeler için, marka tescil bazlı, yıllık: 
150.000 ABD DOLARI 

4 Yıl (Desteğe konu olan ilk tanıtım ödemesi günü 
itibarı ile başlar 

6 Ay 

Yıllık: 250.000 ABD DOLARI 4 Yıl (Desteğe konu olan ilk tanıtım ödemesi günü 
itibarı ile başlar) 

6 Ay 

Yıllık: 50.000 ABD DOLARI 4 Yıl (Desteğe konu olan ilk marka tescil ödemesi 
günü itibarı ile başlar) 

6 Ay 

f. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 

http://www.ekonomi.gov.tr
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g. Markalaşma ve Turquality Desteği 

Turquality, dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma 

programıdır. 

Amaç: 

Firmaların ve işbirliği kuruluşların yurtdışı faaliyetlerinin des-

teklenmesidir. 

Kapsam: 

Turquality kapsamına giren şirketlerin, yurt dışı ofis, mağaza, 

depo, showroom kira, fuar katılım, reklam ve tanıtım, danış-

manlık, ERP yazılım satın alma gibi giderlerine kaynak sağla-

maktır. 

Kimler Başvurabilir? 

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 Ka-

nun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulu-

nan kooperatif ve birlikleri. 

Turquality desteği kapsamına alınan markaya ilişkin şir-

ket; 

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, tanıtım, 

reklam ve pazarlama, mağaza / ofis / depo / lokanta /kafe / re-

yon kirası, dekorasyon, tasarımcı / aşçı / şef istihdamı ve serti-

fikasyon hususlarında 5 yıl süreyle yatırım maliyetinin % 50’si 

oranında limitsiz desteklenir. 

Ofis / depo / lokanta / kafe temel kurulum giderleri ve mağaza 

temel kurulum giderleri için 5 yıl süreyle yatırım maliyetinin 

% 50’si oranında 200.000 ABD Doları destekten faydalanabi-

lir. Franchise dekorasyon desteği kapsamında 2 yıl süreyle 

yatırım maliyenin % 50’si oranında 100.000 ABD Doları des-

teklenir. 

Danışmanlık giderleri kapsamında 5 yıl süreyle yatırım maliye-

tinin % 50’si oranında 600.000 ABD Doları desteklenir. 

Gelişim yol haritası kapsamında mevcut durum analizi yapma 

ve iyileştirme projelerini belirlemek üzere Deloitte, Ernst and 

Young, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Boston Consul-

ting Group ve KPMG gibi önemli danışmanlık firmalarından 

alınan danışmanlık hizmetleri maliyetin % 75’i oranında 

200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Markalaşma desteği kapsamına alınan markaya ilişkin 

şirket; 

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ve sertifi-

kasyon giderleri 4 yıl süreyle yatırım maliyetinin % 50’si ora-

nında 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Franchise dekorasyon ve kira giderleri 2 yıl süreyle yatırım 

maliyetinin % 50’si oranında 50.000 ABD Dolarına kadar des-

teklenir. 

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri 4 yıl 

süreyle yatırım maliyetinin % 50’si oranında 100.000 ABD 

Dolarına kadar desteklenir. Tasarımcı / aşçı / şef istihdamı, 

showroom kira / dekorasyon ve reyon kira giderleri 4 yıl sürey-

le yatırım maliyetinin % 50’si oranında 200.000 ABD Dolarına 

kadar desteklenir. 

Ofis / depo / mağaza / lokanta / kafe temel kurulum giderleri / 

mimari konsept giderleri ile danışmanlık giderleri 4 yıl süreyle 

yatırım maliyetinin % 50’si oranında 300.000 ABD Dolarına 

kadar desteklenir. 

Tanıtım, reklam ve pazarlama giderleri 4 yıl süreyle yatırım 

maliyetinin % 50’si oranında 400.000 ABD Dolarına kadar 

desteklenir. 

Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe kira giderleri 4 yıl süreyle yatı-

rım maliyetinin % 50’si oranında 600.000 ABD Dolarına kadar 

desteklenir. 

Gelişim yol haritası kapsamında mevcut durum analizi yapma 

ve iyileştirme projelerini belirlemek üzere Deloitte, Ernst and 

Young, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Boston Consul-

ting Group ve KPMG gibi önemli danışmanlık firmalarından 

alınan danışmanlık hizmetleri maliyetin % 75’i oranında 

200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci: 

• Başvuru için 3 temel şart bulunmaktadır. 

 Turquality’e konu marka/markalar ile ihracat gerçek-

leştirmek, 

 Turquality’e konu markanın/markaların Türkiye’de 

tescilli olması, 

 Turquality’e konu markanın/markaların uluslararası 

pazarların en az birinde tescilli olması gerekmektedir. 

• Destekten faydalanabilmek için elektronik imza ile imza-

lanmış başvuru formunun Bakanlığa sunulması gerekir. 

• Sonuçlara ilişkin bilgiler başvuru sistemi üzerinden edinilir. 

• Başarılı bulunan şirketler için destekler 5 yıl süre ile uzatı-

labilir. 
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h. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları 

Amaç: 

Tarımsal ürünlerimizin uluslararası piyasalarda rekabet 

gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasıdır. 

Kimler Başvurabilir? 

İhracatçılar/ İmalatçılar ile İhracat Bağlantılı Tarımsal 

Üretim Sözleşmesi yapmış üreticiler. 

Başvuru yeri:  

Doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya 

şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliği’dir. 

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları verilen 

ürünler şunlardır: 

• Kümes hayvanları etleri 

• Yumurta 

• Bal 

• Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun 

cinsten çiçekler ve tomurcuklar 

• Sebzeler 

• Kurutulmuş sebzeler 

• Meyveler ve sert çekirdekli meyveler 

• Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış 

sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları 

etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler 

• Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar 

• Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 

• Makarnalar 

• Bisküviler, gofretler, kekler 

• Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze 

işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri 

• Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu 

meyve püreleri veya pastları 

• Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarlar 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci: 

Üye olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine fiili 

ihraç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerekli belge-

lerle başvuru yapılır. 

ı. Özel Statülü Şirketler (SDŞ, DTSŞ) 

Bu tür şirketlerin ihraç ürünlerimizin tanıtılması, çeşit-

lendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarla-

ra girilmesi amaçlarıyla teşviklerden faydalanma önceliği 

bulunan özel statülü şirketler, dış ticaret sermaye şirket-

leri ve sektörel dış ticaret şirketleri olarak ikiye ayrılır. 

Sektörel Dış Ticaret Şirketi İstihdam Desteği 

Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin ilk defa istihdam ede-

cekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli;  

1. Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı 

Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %

75’i, 

2. Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı 

Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %

75’i, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan azami bir yıl 

süreyle karşılanır. 
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DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ 

Yenilenmeye açık olan Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü almak için gerekli şartlar şunlardır; 

• Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 2 Milyon TL olması, 

• Bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 Milyon ABD Doları veya eş 

değerdeki fiili ihracat gerçekleştirmiş (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirket olması, 

• Her yıl Ocak ayının son gününe kadar başvuru yapılmış olması. 

• Bunlara ek olarak, şirketin ait olduğu yıl yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar-

da yer almaması durumunda, başvuru tarihi itibariyle 12 ay geriye gitmek suretiyle yapılacak ince-

leme sonucunda, yukarıdaki şartları sağlaması durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirket-

lerine İlişkin Karara ek yapılmak suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilmektedir. 

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ 

Bu şirketler, KOBİ´lerin yurtdışına açılmasını sağlayan ihracat konsorsiyumları olarak tanımlanır. 

Dış ticarette uzmanlaşmanın sağlanması amacıyla kurulurlar. 

 

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri için işleme rejimi kapsamında gümrük muafiyetli ithalat, Eximbank Kredileri, 

devlet yardımları, KDV iadesinde sağlanan kolaylık gibi teşvik ve destekler mevcuttur. 

 

6. Bölgenin dâhil olduğu Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, aynı veya farklı sektörlerden oluşan Sektörel Dış 

Ticaret Şirketlerinin; 

• 1-200 arasında işçi istihdam eden, 

• Aynı ve farklı üretim dalında faaliyette bulunan, 

• Asgari 5 küçük ve orta büyüklükteki şirketin bir araya gelmesi, 

• Her bir ortağının sermaye payı, toplam şirket sermayesinin %20’sinden fazla olmaması, Hisse se-

netlerinin tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı (kooperatif, birlik, vakıf ve mesleki fede-

rasyon vb. kuruluşlar hariç) çıkartılması, 

• En az 5 Milyar TL ödenmiş sermayeli, anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir. 
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Eylül 
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B. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 

Kimler Başvurabilir? 

• 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 şu-
beleri 

Başvuru yeri  

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Ser-

maye Genel Müdürlüğü, 2012/1 Tebliğin EK-3’ünde 

belirtilen Kalkınma Ajansları ve Sanayi Odaları 

 

 Yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatı-

rım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamın-

daki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralama-

ları için katma değer vergisinden muafiyet sağlar. 

KDV İSTİSNASI  KDV İADESİ 

 Sabit yatırım tutarı 500 Milyon Türk Lirasının 

üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında ger-

çekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil 

edilen KDV iadesidir. 

 

 

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ  

Yurt dışından temin edilecek yatırım malı maki-

ne ve teçhizat için gümrük vergisinden muafiyet 

sağlar. 

 

 

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ 

Yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi 

gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete 

tekabül eden kısmı 10 yıl süreyle Bakanlıkça kar-

şılanabilir. 

 

 Gelir veya kurumlar vergisinden, yatırım için ön-

görülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirim 

yapılır. 

VERGİ İNDİRİMİ 

 

 VI. Bölge yatırımlarında, yatırımla sağlanan ilave 

istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi sto-

pajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl 

süreyle terkin edilmesidir. 

GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ 

 

 

FAİZ DESTEĞİ 

Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %

70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek 

faizin veya kâr payının belli bir kısmını karşılar. 

 

 Yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi 

zorunlu olan sigorta primi işveren hissesinin as-

gari ücrete denk gelen kısmının belirli bir süre 

Bakanlıkça karşılanır. 

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ 

DESTEĞİ 

 

 

YATIRIM YERİ DESTEĞİ 

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli 

yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel destek-

lerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakan-

lığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

yatırım yeri tahsis edilebilir. 

Amaç: 

• Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı 
yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretimini artır-
mak,  

• Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-

yüksek teknoloji içeren yatırımları desteklemek, 

• En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım destekleri-

ni artırmak, 

• Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, 

• Destek unsurlarının etkinliğini artırmak, 

• Kümelenme faaliyetlerini desteklemektir. 

Destek Unsurları 
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YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 

BÖLGESEL TEŞVİK 

UYGULAMALARI 

 
İller arasındaki ge-

lişmişlik farkının 

ortadan kaldırmayı 

hedefler 

 

ÖNCELİKLİ  

YATIRIMLAR 

Önceliğe sahip 

yatırım konularının 

5. Bölge destekleri 

ile desteklenmesi 

hedeflenir. 

STRATEJİK  

YATIRIMLAR 

Katma değeri yüksek 

yatırımlar destekle-

nerek cari açığın 

azaltılmasına katkı 

sağlamak hedefle-

nir. 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

YATIRIMLAR 

Teknoloji ve AR-GE 

kapasitelerini artır-

maya, rekabet üs-

tünlüğü sağlamaya 

yönelik yatırımlar 

desteklenir. 

GENEL TEŞVİK  

UYGULAMALARI 

Teşvik edilme-

yen yatırım 

konuları dışın-

da kalan tüm 

konuları kap-

sar. 

Asgari Yatırım Tutarları 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin 

bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır. 
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a. Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında VI. Böl-

ge’de Destek Unsurları, Oranları ve Süreleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Öncelikli Yatırımlar Kapsamında VI. Bölge’de Destek 

Unsurları, Oranları ve Süreleri 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya 

termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabile-

cek nitelikteki turizm konaklama yatırımları, 

• Madencilik yatırımları 

• Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına 

yönelik yatırımla 

• Savunma sanayi yatırımları, 

• Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test mer-

kezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar, 

• Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar alanı 

yatırımları, 

• Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gün-

düz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve 

lise eğitim yatırımları, 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB 

tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde gelişti-

rilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar, 

• Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek as-

gari 300 Milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 Mil-

yon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 Milyon TL 

tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları 

ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar, 

• 3213 sayılı Maden Kanunu’nda tanımlanmış 4-b grubunda 

yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi 

yatırımları, 

• Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji 

verimliliğine yönelik yatırımlar, 

• Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik 

yatırımlar, 

• Asgari 50 Milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz 

(LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları, 

• Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlik-

te olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malze-

me üretimine yönelik yatırımlar, 

• Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji 

yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında 

yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, 

• Maden Kanunu’na istinaden düzenlenmiş geçerli Arama 

Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı saha-

larında yapacağı maden arama yatırımları, 

• Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör 

imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imala-

tı yatırımları, 

• Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi 

ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatı-

rımlar, 

• Lisanslı depoculuk yatırımları,  

• Nükleer enerji santrali yatırımları. 

Bu yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi 

hedeflenmektedir. Ancak öncelikli yatırımlar VI. Bölgede ger-

çekleştirilirse bu bölgede geçerli olan desteklerden yararlandı-

rılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* İmalat sanayine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatı-

rım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 ta-

rihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatı-

rıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan 

ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve 

yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek 

oranı %100 olarak uygulanır. 

** 6. Bölgede azami faiz desteği tutarı 900 bin TL’dir. 

KDV İstisnası √ 

Gümrük Vergisi Muafiyeti √ 

Vergi 
İndirimi 

Yatırıma Katkı Oranı (%) 40* 

Vergi İndirim (%) 80* 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi √ 

Faiz 
Desteği** 

İç Kredi 5 puan 

Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 puan 

KDV İstisnası √ 

Gümrük Vergi Muafiyeti √ 

Vergi 
İndirimi 

Yatırıma Katkı 
Oranı (%) 

OSB ve EB Dışı 50 

OSB ve EB İçi 55 

Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergi-
si 
İndirim Oranı (%) 

90 

Sigorta Primi İşve-
ren Hissesi Deste-
ği* 

OSB ve EB Dışı 10 yıl 

OSB ve EB İçi 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi √ 

Faiz 
Desteği** 

İç Kredi 
7 
puan 

Döviz / Dövize Endeksli 
Kredi 

2 
puan 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl 
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c. Stratejik Yatırımlar Kapsamında VI. Bölge’de Destek Unsurları, Oranları ve Süreleri 

                  * 6. Bölgede 10 yıl süreyle uygulanır. 

 Yatırım Konuları 

• Yüksek Teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik yatırım-

lar 

• AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretil-

mesine yönelik yatırımlar 

• Test merkezleri, rüzgâr tüneli vb. yatırımlar 

• Madencilik ve Maden Arama Yatırımları 

• Savunma alanındaki yatırımlar 

• Belirli otomotiv ve motor yatırımları 

• Eğitim yatırımları 

• Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar 

• Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları 

• Yerli kömüre dayalı termik santraller 

• Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yer altı doğalgaz depola-

ma yatırımları 

• Karbon elyaf veya entegre kompozit malzeme üretimine 

yönelik yatırımlar 

• Demiryolu taşımacılığı 

• Denizyolu taşımacılığı  

• Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya 

termal turizm konusunda yapılacak turizm konaklama yatı-

rımları 

• Uluslararası fuar alanı yatırımları 

• Yenilenebilir Enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör 

ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatı-

rımları 

• Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi 

ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatı-

rımlar. 

 

• Lisanslı depoculuk yatırımları 

• Nükleer enerji santrali yatırımları 

• Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları. 

Stratejik Yatırımlarda Değerlendirme Kriterleri: 4 önemli 

değerlendirme kriteri bulunmaktadır. 

• Asgari sabit yatırımın 50 Milyon Türk Lirasının üzerinde 

olması, 

• Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, 

• Katma değerin asgari %40 olması, 

• Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 

50 Milyon ABD Dolarının üzerinde olması. 

Bunlara ek olarak, asgari sabit yatırım tutarı 3 Milyar Türk 

Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım 

kabul edilmektedir. 

d. Büyük Ölçekli Yatırımlar Kapsamında VI. Böl-

ge’de Destek Unsurları, Oranları ve Süreleri 

KDV İstisnası √ 

Gümrük Vergisi Muafiyeti √ 

Vergi 
İndirimi 

Yatırıma Katkı 
Oranı (%) 

OSB ve EB Dışı 60 

OSB ve EB İçi 65 

Kurumlar Vergisi veya Gelir Ver-
gisi İndirim Oranı (%) 

90 

Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Desteği* 

OSB ve EB Dışı 10 yıl 

OSB ve EB İçi 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi √ 

KDV İstisnası √ 

Gümrük Vergisi Muafiyeti √ 

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği* 10 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi √ 

Faiz 
Desteği 

İç Kredi 5 puan 

Döviz / Dövize Endeksli 
Kredi 

2 puan 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 

KDV İadesi Yalnızca 500 Milyon TL üzerindeki yatırımlar için 
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e. Genel Teşvik Uygulamaları 

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları hariç tüm konuları 

kapsar. Bu teşvik kapsamında bölge ayrımı yapılmaz. 

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uy-

gulamaları kapsamında yer almayan ve belirlenen asgari 

sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar için kulla-

nılabilir. 

Başvurular için gereken belgeler www.ekonomi.gov.tr 

sitesinde Destekler sekmesinde yer almaktadır. 

f. Cazibe Merkezleri Programı 

Amaç: 

Ülkemizde diğer illere kıyasla daha az gelişmiş bölgeler-

deki istihdam oranları ile üretim ve ihracat kapasiteleri-

ni artırmak yoluyla bölgelerarası gelişmişlik farklarını 

azaltmaktır. 

6. Bölge illerinden Batman ve Mardin için asgari yatırım 

tutarı 5 Milyon TL; Siirt ve Şırnak için 4 Milyon TL olarak 

belirlenmiştir. 

Yatırım teşvik belgesi düzenlenen yatırımların tamamla-

ma vizesinin yapılması sonrasında gerçekleşen sabit ya-

tırım tutarının %25’ini aşmamak üzere aylık elektrik 

enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme 

bazında 10 Milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçe-

sinden karşılanabilir. 

Özel sektöre ait imalat sanayi yatırımları (US-97 Kodu: 

15-37) ile çağrı ve veri merkezi yatırımları bu destek 

kapsamındadır. 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki destek unsur-

larından yararlanabilmek için çağrı merkezi yatırımları-

nın asgari 200 Kişilik istihdam sağlaması, ANTI/TIA-9422 

veya Uptime Institute Tier-33 veya üstü seviyede olan 

veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m² beyaz 

alan ihtiva etmesi gerekir. 

Komple yeni, modernizasyon, tevsi, entegrasyon ve 

ürün çeşitlendirme niteliğindeki yatırımlar bu destek 

kapsamında yeni yatırımlar olarak değerlendirilir. 

Yatırım 
Konuları 

Yatırım 
Tutarları 
(Milyon 
TL) 

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları 
Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 
Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 

200 

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya 
Vagon İmalatı Yatırımları 

50 
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri 
Yatırımları 

Elektronik Sanayi Yatırımları 

50 

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı 
Yatırımları 

İlaç Üretimi Yatırımları 

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İma-
latı 
Yatırımları 

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dâhil) 
İmalatı Yatırımları 

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden 
Kanunu'nda belirtilen IV/c grubu metalik ma-
denlerin cevher ve/veya konsantresinden 
nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu 
tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 
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C. HİZMET SEKTÖRÜ DESTEKLERİ 

Amaç: 

İhracatın geliştirilmesi ve yurtdışında rekabet gücünün artırılmasıdır. 

Kapsam: 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Deste-

ği olmak üzere ikiye ayrılır. 

a. Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği 

Amaç: 

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin 

artırılması, dış pazarlara açılmak ve markalaşmanın sağlanmasıdır. 

Kapsam: 

Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstik-

rar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. 

Kimler Başvurabilir? 

Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim 

danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar. 

Başvuru yeri: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı Ser-

best Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 

1- Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim, Film ve Yönetim Danış-

manlığı  

• Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları 

• Tescil ve korunma desteğiapor ve yurtdışı şirket alımı-

na yönelik danışmanlık desteği 

• Belgelendirme desteği 

• Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği 

• Yurtdışı birim desteği 

• Danışmanlık desteği 

• Acente komisyon desteği 

2- Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Des-

tek Unsurlar 

• Tercümanlık hizmetlerinin desteklenmesi 

• Hasta yol desteği 

• Münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde ger-

çekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklen-

mesi 

3- Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsur-

ları 

• Pazara girişin desteklenmesi 

• Mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunlarının komisyon 

giderlerinin desteklenmesi 

• Mobil uygulama ve bilgisayar oyunlarının geliştirilmesi-

ne yönelik faaliyetlerin desteklenmesi 

• Film platosu/stüdyosu kullanım giderlerinin desteklen-

mesi 

• Film kapsamında yapılan reklam giderlerinin destek-

lenmesi 

4- İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı 

• Ticaret ve alım heyeti programlarının desteklenmesi 

• HİSER Projesi Desteği 

5- Yurtdış Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film 

Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı 

• Bireysel katılımların desteklenmesi 

Desteklenecek Faaliyetler 
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6. bölge illerine ilave destek verilmesi kararlaştırılmış Döviz Kazandırıcı Hizmet Desteği kapsamında hedef sektörler ve önce-

likli ülkeler belirlenmiştir. 

SAĞLIK TURİZMİ  
Angola, Bahreyn, Cezayir, Gana, Gürcistan, İngiltere, Katar, Kazakistan, Kenya, Kuveyt, 

Nijerya, Rusya Federasyonu,  Senegal, Tunus, Ukrayna 

FİLM SEKTÖRÜ 
ABD, Arjantin, Birleşik, Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika 

Cumhuriyeti, Japonya, Kazakistan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya Federasyonu, Şili. 

BİLİŞİM SEKTÖRÜ 
ABD, Almanya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Hollanda, 

İngiltere, Japonya, Katar, Kazakistan, Malezya, Mısır, Suudi Arabistan, Türkmenistan 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
ABD, Almanya, Azerbaycan, Çin, Endonezya, Fas, Güney Kore, Hindistan, İran, Kazakis-

tan, Nijerya, Pakistan, Rusya Federasyonu, Tunus, Türkmenistan 

LOJİSTİK 
ABD, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, ÇHC, Güney Afrika Cumhu-

riyeti, Hindistan, Irak, İran, İngiltere, Rusya Federasyonu, Japonya, Kazakistan, Kenya 

YAYINCILIK  Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İngiltere, İran, İtalya, Meksika 

Amaç: 

Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların bölgesel 

ve küresel marka haline gelmesidir. 

Kapsam: 

Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışın-

da markalaşmak amacıyla yapacakları harcamalar ve Türk 

markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik olarak 

gerçekleştirilecek faaliyet ve organizasyonlar desteklenir. 

Kimler Başvurabilir? 
 
Sağlık Turizmi, Ulaştırma, Perakende, Bilişim, Yazılım, Elektro-
nik Oyunlar, Eğitim, Konaklama, Gastronomi, Film sektörlerin-
de faaliyet gösteren şirketler ve işbirliği kuruluşları. 
 
Başvuru yeri : TURQUALITY® Sistemi üzerinden elektronik 

başvuru yapılır.  

Destek Türü 
Marka Tutarı Üst Limit Marka Des-
tek Programı (4 Yıl) 

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

Ürün/Hizmet/Marka Tescil- Korunma 
Desteği 

%50 - 50.000 $/yıl %50 

Belgelendirme Desteği %50 - 50.000 $/ belge %50 

Danışmanlık Desteği %50 - 300.000 $/yıl %50 - 600.000 $/yıl 

Yurtdışı Birim Desteği %50 - 600.000$/yıl %50 - (Maks. 50 adet) 

Rapor Desteği %50 - 100.000$/yıl %50 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği %50 - 400.000$/yıl %50 

Yurt Dışı Birim Dekorasyon ve Kurulum 
Desteği 

%50 - 300.000$/yıl 
%50 - (Maks. 50 adet) 
200.000$/birim 

Yurt Dışı Satış Alanı Kira ve Kurulum 
Desteği 

%50 - 200.000$/yıl %50 - 200.000$/birim 

Franchising Desteği 
%50 - (Maks. 10 adet/yıl) 50.000$/
birim/yıl (Maks. 2 yıl) ve 50 bin/ birim 

%50 - (Maks. 100 adet) 200.000$/birim/yıl 
(Maks. 2 yıl) ve 100 bin/birim 

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$ 

 1. Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretine Sağlanan Markalaşma Destekleri 
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b. Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Dev-

let Yardımları Desteği 

Amaç: 

Firmaların; teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat 

malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatı-

nın artırılması amacıyla yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde 

yer edinmelerini ve bu sektörlerin tanıtımına katkıda 

bulunmak üzere İşbirliği Kuruluşlarının desteklenmesini 

sağlamaktır. 

Kimler Başvurabilir?  

Son iki yıl içerisinde her bir yıla ilişkin gelirlerinin en az 

%51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde 

eden bütün firmalar. 

Başvuru yeri: T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge-

ler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 

Bu program ile teknik müşavirlik şirketlerinin destekle-

necek giderleri şunlardır: 

• Yurtdışındaki ofisleri, 

• Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, 

• Yurtdışı fuar, seminer ve konferanslara katılımları, 

• Pazar araştırması seyahatleri, 

• Mesleki sorumluluk sigortası ve yazılım harcamaları, 

• Yurtdışı teknik eğitim programlarına ve uluslararası 

mesleki yarışmalara katılımları, 

• En az 4 katılımcı firma ile düzenleyecekleri yurtdışı 

heyetler, 

• Yurtdışında girmiş oldukları ihaleler sonucunda al-

dıkları teknik müşavirlik işleri. 

Ayrıca, teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malze-

mesi sektör örgütlerinin gerek yurtdışında gerekse yurti-

çinde düzenleyecekleri konferans ve seminerler, reklam, 

tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışında düzenleye-

cekleri fuar organizasyonları ve heyetler Destekleme ve 

Fiyat İstikrar Fonu’ndan desteklenmektedir. 

Bunlar dışında çeşitli limitler ve gereklilikler dâhilinde 

proje desteği, yurtdışı ofis desteği, reklam, tanıtım ve 

pazarlama desteği, pazar araştırması desteği, yurtdışı 

fuar katılım desteği, seminer ve konferans katılım deste-

ği, teknik müşavirlik ve teknik müşavirlik heyet progra-

mı desteği gibi destekler verilir. 

Proje Desteği 

Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’na kadar olan 

projeler için %20 oranında, en fazla 300.000 ABD Dola-

rı, 

Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’ndan 5.000.000 

ABD Doları’na kadar olan projeler için %15 oranında, 

en fazla 500.000 ABD Doları, 

Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları’ndan 

10.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %10 

oranında, en fazla 750.000 ABD Doları, 

Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde 

olan projeler için %7,5 oranında, en fazla 1.000.000 

ABD Doları, desteklenmektedir. 

Yurtdışı Ofis Desteği 

Kira Desteği 
Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşma-
mak kaydıyla kira bedelinin % 
50 ‘si, 

İstihdam Desteği 

T.C. vatandaşı Yönetici Personel 
için, yıllık 60.000 ABD Dolarını 
aşmamak kaydıyla brüt maaşın 
% 50’si, 
Büro Personeli için, yıllık 36.000 
ABD Dolarını aşmamak kaydıyla 
brüt maaşın % 50’si 

Danışmanlık Desteği 

Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşma-
mak kaydıyla harcamaların %
50’si, en fazla 6 (altı) yıl süreyle 
karşılanmaktadır. 
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Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği 

Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla rek-

lam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 

50’si en fazla 6 yıl süreyle karşılanmaktadır. 

Pazar Araştırması Desteği 

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en 

fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında ve  yurt dışı pazar 

araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Doları karşılan-

maktadır. 

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği 

Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerin-

den ödenen stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanı-

tım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama 

giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en 

fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Seminer ve Konferans Katılım Desteği 

Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası semi-

ner ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 şirket çalı-

şanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedel-

leri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD 

Dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı 

Desteği 

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kap-

samında; her bir firmadan 2 temsilcinin ulaşım ve konakla-

ma giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tara-

fından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşa-

virlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygu-

lanmaktadır. 

Yurtdışı Eğitim Desteği 

Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim prog-

ramlarına katılımı halinde, program başına 2 çalışanın yol, 

konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 

50.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Yazılım Desteği 

Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan 

yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 ora-

nında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği 

Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsa-

mındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden 

kaynaklanan poliçe alım giderleri %50 oranında, yıllık en 

fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir. 

c. İşbirliği Kuruluşlarına Sağlanan Destekler 

Kapsam: 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği, Yurtdışı Fuar Katı-

lım Desteği, Yurtdışı Fuar Organizasyonu Desteği, Seminer 

ve Konferans Katılım Desteği, Seminer ve Konferans Orga-

nizasyonu Desteği, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik He-

yet Programı Desteği. 

Hizmet İhracatçılarına Hususi Pasaport Verilmesi 

Kapsam: 

Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat 

yapmak şartıyla, firmaların hizmet ihracatı tutarının belir-

lenmesi ve bu tutarlar oranında firma yetkililerine iki yıl 

süreyle hususi damgalı pasaport verilmesidir. 

Kimler Başvurabilir? 

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, yurtdışı 

müteahhitlik hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetle-

ri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, eğlence ve kültür 

hizmetleri, taşımacılık hizmetleri, mali hizmetler, diğer iş 

hizmetleri sektörlerinde hizmet ihracatı gerçekleştiren ger-

çek veya tüzel kişiler, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık orta-

lama ihracatı 1 Milyon ABD Dolarının üzerindeyse başvuru-

da bulunabilirler. 
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D. SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ 

Ülkemizde serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı 

veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımların-

dan ayrılan yerler olarak tanımlanmaktadır. 

• Ülkemizde 18 adet serbest bölge bulunmaktadır. Serbest bölgelerin kurulmasıyla; 

 İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, 

 Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişinin hızlandırılması, 

 İşletmelerin ihracata yönlendirilmesi ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi amaçlanır. 

• Serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak arazi ve tesisler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre sağlanabilmek-

tedir. 

• Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmamaktadır. 

• Bu Kanun kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler, yatırım ve üretim 

safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılmaktadır. 

• Serbest bölgenin diğer iki avantajı ise malların herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmesi ve 

şirketlerin, serbest bölgelerden elde edilen karı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabil-

meleridir. 

Kısaca, serbest bölgeler, Türkiye’nin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen, gümrük bölgelerinin kapsamları dışında ko-

numlandırılan özel alanlardır. 

Kimler Başvurabilir? 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5 inci maddesi uyarınca, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler Ekonomi Bakan-

lığından faaliyet ruhsatı almak üzere başvuruda bulunabilir. 

Başvuru Yeri: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü (Başvurular, Serbest Bölge 

Müdürlükleri vasıtasıyla Değerlendirme, Uygulama ve Tanıtım Daire Başkanlıklarına iletilir). 

Destek Unsurları 

Münhasıran Üretici Kullanıcılara Sağlanan 
Destekler 

Bütün Kullanıcılara Sağlanan Destekler 

• Üretim konulu faaliyet ruhsatı kapsamında 
faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcıları-
nın, 

• Serbest bölgede imal ettikleri ürünlerin 
satışından elde ettikleri kazançları, Gelir 
veya Kurumlar Vergisi’nden müstesnadır. 

• Serbest bölgelerde imal ettikleri ürünlerin 
FOB bedelinin en az %85’ini yurtdışına 
ihraç etmeleri kaydıyla personele ödedikleri 
ücretler, Gelir Vergisi’nden müstesnadır. 

• Serbest bölgelerde emlak vergisi istisnası bulunmaktadır. 
• Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma 
işleri KDV’den muaftır. 
• Serbest bölge faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen 
kağıtlar damga vergisi, resim ve harç istisnasına tabidir. 
• Serbest bölgelerden, tamamı yurtdışına olmak kaydıyla verilecek bazı lo-
jistik hizmetler gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. 
• Stratejik, öncelikli veya büyük ölçekli yatırımlar ile konusu, sektörü ve 
niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara 
özel hesap ücretleri ve stopaj istisnası oranında esneklik sağlanmıştır. 
• Yapı denetim şirketlerine ödenecek hizmet bedellerinde uygulanan %75 
indirim imkânından serbest bölgeler de yararlanabilmektedir. 
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Yurtdışında yatırım yapmak isteyen girişimciler, yatırım yapmak istedikleri 

ülkelere dair bilgilere Ticaret Müşavirlikleri kanalı ile rahatça ulaşabilirler. 

Ayrıca, şirketler ve İşbirliği Kuruluşların yurt dışına yönelik pazara giriş 

stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla; 

a) Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı 

şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin 

giderler, 

b) Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlar-

dan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) 

ilişkin giderler, şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve 

yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Konuyla ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 

www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/yatirim/yurtdisinaYatirim  

Uluslararası doğrudan yatırım, bir yatırımcının yerleşik olarak yatırımlarını sürdürdüğü ekonomi dışındaki bir ekonomide uzun 

vadeli ve kalıcı olarak yatırım yapmasını ifade eder. Uluslar arası doğrudan yatırımlar döviz girişi sağlanması, rekabet gücüne 

katkıda bulunarak ekonomiyi canlandırması ve işsizliği azaltması açısından oldukça önemlidir.  

1900’lü yılların ikinci yarısı ile birlikte doğrudan yatırımların ekonomik büyümedeki rolü oldukça önem kazanmıştır. Günümüz 

küresel dünyasında ise ülkelerin büyümeleri konusunda önemli bir itici güç olarak gösterilmektedir.  

Bir ülkeye yapılan ve yapılması planlanan uluslararası yatırımlar ülkede yürütülen istikrarlı ve öngörülebilir politikalar ile doğru 

orantılıdır. Ülkemizde özellikle 2000’li yıllarda artan istikrar ortamı ile doğrudan yatırımlar da büyük bir artış göstermiştir. Örne-

ğin, UNCTAD raporuna göre, Türkiye dünyada 2015 yılında en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken ülkeler arasında 2014 

yılına göre 2 basamak yükselerek 20. sırada yer almıştır. Son yıllarda gerçekleşen uluslararası yatırımların sektörel dağılımı ince-

lendiğinde ağırlığın finans-sigorta, imalat ve ulaştırma  depolama sektörlerinde olduğu görülür. 

17 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş 4875 sayılı 

yeni Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nda, 

1. Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan 

yabancı yatırım yapılmasının serbest olduğu, 

2. Yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılarla eşit mua-

meleye tabi oldukları belirtilmiştir. 

Bu Kanun kapsamında kurulan şirket, şube ve kuruluş-

larda istihdam edilecek yabancı uyruklu personele, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni 

verilir. 

Türkiye’de yapılan uluslararası doğrudan yatırım rejimi-

nin temel unsurları, “Yatırım Serbestisi ve Milli Mua-

mele” olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğrudan yabancı 

yatırımcılar, sınırlı sayıdaki sektörel sınırlamalar hariç 

olmak üzere, yerli yatırımcılarla eşit haklar ve yükümlü-

lükler çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. 

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için; 

www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/yatirim/

uluslararasiYatirim     

E. YURTDIŞINA YATIRIM 

F. TÜRKİYE'YE YAPILAN ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 
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Dicle Kalkınma Ajansı, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların; 

• Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi, 

• Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım 
ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması 

• Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla işsizliğin azaltılması, 

amacıyla yapılacak yatırımlara ait fizibilite çalışmalarına destek sağlayacaktır. Bu konularda, bölgenin kal-

kınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit 

ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin 

fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak için 1.800.000 TL kaynak ayrılmıştır. Program detaylarının yer 

aldığı başvuru rehberi ve eklerine DİKA resmi internet sitesinden ulaşılabilir.TRC3 Bölgesi (Mardin, Bat-

man, Şırnak, Siirt) içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu program kapsamında tahsis 

edilecek asgari tutar 50.000 TL, azami tutar 150.000 TL’dir. 

TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde birden çok il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu 

program kapsamında tahsis edilecek asgari tutar 75.000 TL, azami tutar 200.000 TL’dir. Ajans tarafından 

sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin %50’inden az olamaz ve %90’ını aşamaz.  

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021 Saat 23:59 

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 07.01.2022 Saat 17:00 
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YATIRIM KREDİSİ VEREN BANKALAR 

1. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI  (TSKB) 

1950 yılında Türkiye'nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası olarak İstanbul’da kurulan TSKB’nin temel amacı ül-

kemizin sürdürülebilir kalkınma ve büyümesine destek olmaktır. Kurulduğu günden bu yana bilgi birikimini müşteri-

leriyle paylaşmakta olan TSKB çeşitli finansman olanaklarıyla yatırımları destekler. Projenin detaylı analizi ile kre-

dilendirme sürecine dair değerlendirme yapan TSKB, yatırımlara özel finansman modelleri sunmaktadır. 

Kapsam 

Başlıca kurumsal kredi alanları sanayi yatırımları, çevre yatırımları, sürdürülebilir turizm, yenilenebilir enerji, iş sağ-

lığı ve güvenliği, kaynak verimliliği, enerji verimliliği, eğitim ve sağlık yatırımları ile kadın istihdamıdır. Örneğin, 

cinsiyet ve fırsat eşitliği gözeterek belirli kriterleri karşılayan ve kadın istihdamı yaratan yatırımlara destek olur. 

Birleşme ve satın alım alanında enerji, akaryakıt, ambalaj, ilaç projeleri; enerji alanında elektrik üretim santralleri 

(hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle, kömür, doğalgaz çevrim), elektrik dağıtım projeleri, doğalgaz 

dağıtım projeleri, çevre, kaynak ve enerji verimliliğine yönelik projeler; altyapı / ulaştırma alanında lojistik, ulaşım 

projeleri (liman ve havaalanları), telekomünikasyon projeleri; kamu-özel sektör ortaklığı projeleri olarak Entegre 

Sağlık Kampüsü projeleri; gayrimenkul projeleri olarak turizm-otel yatırımları, ticari gayrimenkul ve alışveriş mer-

kezi yatırımları (AVM) desteklenir. 

2017 verilerine göre TSKB’nin toplam proje finansman büyüklüğü 6,9 Milyar ABD Doları tutarına ulaşmıştır. 

2. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI  (TÜRK EXIMBANK) 

Amaçları arasında ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pa-

zarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağ-

lanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet 

gücü ve güvence sağlanması ve yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazandırma maksadına yöne-

lik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi bulunan Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. / 

Türk Eximbank, bu hedeflerini gerçekleştirmek için yatırımcılara çeşitli olanaklar sağlar. 

Türk Eximbank amaçlarını hayata geçirmek üzere, 

• İhtiyaca yönelik rekabet gücünü destekleyici kredi desteği sağlamak, 

• Yurt içi ve yurt dışı finansman kurumlarının, ülkemiz ihracatına yönelik faaliyetlerin finansmanına katılımlarını 

artırmak ve bu kurumların finansmanında aktif rol oynamalarını sağlayabilmek için garantiler vermek, 

• Mal ve hizmet ihracından doğan alacakları ticari ve politik risklere karşı sigorta etmek gibi hizmetler sunmaktır. 
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Başvuru 

Desteklere ilişkin bilgiler Türk Eximbank resmi internet sitesin-

den edinilmiştir. Her bir ürün ve hizmet için gerekli başvuru 

belgeleri ve formları farklılık göstermektedir. 

Avrupa Birliği’nin finansman kuruluşu olan Avrupa Yatırım 

Bankası (AYB), AB politikalarına uygunluk kapsamında planla-

nan kamu ve özel sektör yatırımlarını desteklemektedir. 

AYB’nin Türkiye’de belirlenen çeşitli finansal kurumlar aracılı-

ğıyla verdiği destekler, doğrudan krediler ve global krediler/

KOBİ’ler için AYB kredileri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Doğrudan Krediler 

• Projenin toplam yatırım maliyetinin 25 Milyon Avro üzerinde 

olması gerekir. 

• Finansman desteği proje maliyetinin %50’si ile sınırlıdır. 

• Belediyeleri de içeren kamu kuruluşları, özel amaçla bir ara-

ya gelen gruplar, kamu ve özel sektör şirketleri başvurabil-

mektedir. 

• Altyapı, enerji, çevre, sağlık, eğitim, AR-GE, sanayi ve hizmet 

sektörlerine yönelik projeler desteklenmektedir.  

• Krediler Euro, ABD Doları, İsviçre Frangı, Japon Yeni, Türk 

Lirası ve AB aday ülke para birimlerinde kullandırılmaktadır. 

• Vadeler destek verilecek sektöre göre değişmekle birlikte 

altyapı ve enerji projeleri için 12 ila 25 yıl, diğer sektörler 

için 5-12 yıl arasında değişmektedir. 

• Özel sektöre verilecek krediler için teminat gerekir. 

• Başvurular doğrudan AYB’nin Lüksemburg’taki genel merke-

zine veya ülkedeki AYB ofisine yapılmalıdır.  

• Finanse edilen projeler düzenli olarak izlenmektedir. 

Global Krediler/KOBİ’ler için AYB Kredileri 

• Projenin toplam yatırım maliyetinin 25 Milyon Avro altında 

olması gerekir. 

• AYB Kaynaklı kredi tahsis tutarı 5 Milyon Avro ‘yu geçeme-

yecektir. 

• KOBİ’lere ek olarak yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluş-

ları başvurabilmektedir. 

• Teknoloji yatırımları ve AR-GE projeleri öncelikli destek alan-

larıdır. Bunlara ilave olarak sağlık ve eğitim hizmetlerine, 

altyapı, su tedarik ve sağlığına, çevre koruma ve enerjinin 

rasyonel kullanımına yönelik projeler desteklenmektedir. 

• Kredi faiz ve vade oranları AYB’nin ülkedeki aracı kuruluşları 

tarafından belirlenmektedir. 

• Başvurular AYB’nin ülkedeki aracı kurumlarına yapılmalıdır. 

• Finanse edilen projeler düzenli olarak izlenmektedir. 

Desteklere ilişkin bilgiler Avrupa Yatırım Bankası resmi inter-

net sitesinden edinilmiştir. Krediler hakkında detaylı bilgi 

AYB’nin Türkiye’deki finansal aracı kurumlarından edinilebilir. 

Bu kurumlar şunlardır: 

• Türkiye Sınai 

• Kalkınma Bankası 

• Türkiye Vakıflar Bankası 

• Türkiye Kalkınma Bankası 

• Türkiye Halk Bankası 

• Türkiye İş Bankası 

• Türk Eximbank 

• Denizbank AŞ. 

• Deniz Leasing 

• Akbank 

• Finansbank 

• Fortis Bank A.Ş. 

• Yapı ve Kredi Bankası 

• Garanti Bank 

• Garanti Leasing 

KISA VADELI 
İHRACAT 
KREDILERI 

• Reeskont Kredisi 

• KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi  

• İhracata Hazırlık Kredisi 

• Sevk Öncesi İhracat Kredisi 

• Sevk Sonrası Reeskont Kredisi 

• Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi 

ORTA-UZUN 
VADELI 
İHRACAT 
KREDILERI 

• İhracata Yönelik Yatırım Kredisi 

• İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi 

• Marka Kredisi 

• Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi 

• Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı 

• Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi 

• Özellikli İhracat Kredisi 

DÖVIZ KAZAN-
DIRICI HIZ-
METLER KAP-
SAMINDAKİ 
KREDILER 

• Turizm Kredisi 

• Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi 

• Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi 

• Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi 

• Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi 

• Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri 

• Teminat Mektubu Programı 

ALACAK 
KREDILERI 

• Uluslararası Proje Kredileri 

• Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredileri 

• Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredileri 

• İhracat Alacakları İskonto Programı 

• Devlet Garantili Alıcı Kredileri 

ALACAK 
SIGORTASI 

• Kısa Vadeli Alacak Sigortası 

• Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası 
Risk Programı 

• Sevk Öncesi İhracat Kredi Sigortası 

• Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevirilme 
Sigortası 

3. AVRUPA YATIRIM BANKASI 
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4. DÜNYA BANKASI 

Dünya genelinde kalkınmanın en önemli destekçisi olan Dünya Bankası, ülkemizdeki KOBİ’lerin verimliliklerini artır-

malarına destek olmak amacıyla ‘KOBİ Enerji Verimliliği Projesi’ ve Jeotermal Enerji Geliştirme Kredisi kapsamında 

kredi imkanı sunar. 

KOBİ Enerji Verimliliği Projesi: 

Kimler Başvurabilir? 

Çalışan sayısı 250’ den az olan ve 40 Milyon TL’ den az cirosu bulunan KOBİ veya çalışan sayısı 1500’den az olan ve 

150 Milyon TL’ den az cirosu bulunan ticari işletmelerin projeleri bu destek kapsamında değerlendirilebilir. 

Kapsam 

Bu kredi ile anapara ödemesiz dönemli olarak, sekiz yıl vadeye kadar ulaşan, 3 ay, 6 ay ve yılda bir geri ödeme se-

çenekleri ile karşılanabilir. Enerji maliyetlerinde %50 tasarruf sağlayan veya çıktı başına enerji miktarında %20 sağ-

layan yatırımlar proje kapsamında uygun bulunulacak olup bu değerlendirme teknik danışman tarafından ücretsiz 

olarak yapılacaktır. 

Başvuru 

Başvurular, ilgili bankaların şubeleri aracılığıyla yapılır. 

Jeotermal Enerji Geliştirme Projesi: 

Amaç 

Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek jeotermal projelerinin kapasite geliştirme/üretim sondaj aşaması, buhar 

toplama ve güç tesisi kapsamındaki mal, ekipman ve inşaat işlerine ilişkin yatırımlarının finansmanı ile danışmanlık 

hizmetlerinin finansmanını sağlamak. 

Kapsam 

• Kredi limiti 60 Milyon ABD Dolarıdır. 

• İstenilecek minimum öz kaynak oranı %15’tir. 

• Kredilendirme oranı ve vade kredi değerlendirme çalışması sonrasında belirlenir 
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Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, ülkemizdeki KOBİ’le-

rin yatırımlarını finanse etmek, istihdam yaratmak ve 

mevcut istihdamı korumak amaçlarıyla ülkemizdeki an-

laşmalı bankaları aracılığıyla kredi imkânları sunar. 

Özellikler ve Başvuru 

Bu kredilerden, Türkiye’de imalat ve hizmet sektörüne 

dönük istihdam imkânları yaratılmasını sağlayacak olan, 

ihracat ya da döviz kazandırıcı potansiyeli bulunan, kü-

çük ve orta ölçekli özel sektör proje sahipleri faydalana-

bilmektedir. 

Başvurular, ilgili bankaların şubeleri aracılığıyla yapıl-

maktadır. 

Yurtdışında çalışan işçilerimizin birikimlerini ülkemizde 

doğru yatırımlarda değerlendirmek amacıyla 1975 yılın-

da DESİYAB adıyla kurulmuştur. 1990’dan bu yana ülke-

mizin kalkınması ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle 

Türkiye Kalkınma Bankası olarak varlığını sürdürmekte-

dir. 

Kapsam 

Sanayi, turizm, enerji, eğitim ve sağlık sektörlerindeki 

projelere destekler sunmaktadır. Bunun dışında yatırım 

kredisi, işletme kredisi ve kısa ve orta vadeli TL kredisi 

olarak üç başlıkta toplanmış kredi imkânları sunar. 

Oranlar 

Kalkınma yatırım kredileri ve kalkınma işletme kredileri 

için kredilendirme limitleri, oranları ve vadeleri kredi 

değerlendirme çalışması sonrasında belirlenir. 

Kalkınma kısa ve orta vadeli TL kredileri için 1-3 yıl vade 

ve 3.000.000 TL üst limit bulunur. 

İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Yenilenebilir 

Enerji/Enerji Verimliliği Kredisi 

Özel sektörün yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üre-

tim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman 

sağlamak amaçlıdır. Kredi limiti, kredi oranı ve vadesi 

kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir. 

Alman Kalkınma Bankası (Kfw) Kaynaklı Yenilene-

bilir Enerji/Enerji Verimliliği Kredisi 

Özel sektörün yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üre-

tim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman 

sağlamak amaçlıdır. Kredi limiti en fazla 15 Milyon Av-

ro’dur. Kredi vadesi kredilendirme çalışması sonucunda 

belirlenirken, kredilendirme oranı toplam yatırım tuta-

rının en fazla %80’i olabilir. 

Alman Kalkınma Bankası (KFW) Kaynaklı Alt Yapı 

Yatırımları Kredisi 

Belediye altyapı hizmetleri projelerine finansman sağla-

mak amaçlıdır. Belediye ve özel sektör yatırımcılarının 

Türkiye Çevre Mevzuatı ile uyumlu altyapı projelerinde 

kullanılabilmektedir. Kredi limiti en fazla 15 Milyon Av-

ro’dur. Kredi vadesi kredilendirme çalışması sonucunda 

belirlenirken, kredilendirme oranı toplam yatırım tuta-

rının en fazla %80’i olabilir. 

Japon Uluslararası İşbirliği Bankası Kaynaklı Yenile-

nebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi 

Özel sektörün yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üre-

tim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman 

sağlamak amaçlıdır. Kredi limiti, kredi oranı ve vadesi 

kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir. 

5. AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI 

6. KALKINMA BANKASI 

7. YATIRIM KREDİSİ VEREN DİĞER BANKALAR 
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ZİRAAT BANKASI DESTEKLERİ 

Ziraat Bankası ülkemiz yatırımcılarına destek olmak amacıyla çe-

şitli krediler vermektedir. Bu krediler yatırımı desteklemek adına 

düşük faizle verilmektedir. Tarımsal üretim, bitkisel üretim ve 

hayvansal üretim yapan işletme sahiplerinin belirli konulardaki 

finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olan krediler konularına 

göre çeşitlilik göstermektedir. Tüm kredilere başvurular şubeler 

aracılığıyla yapılır. 

KREDİ TÜRLERİ 

İşletme Edindirme Kredileri 

Arazi Alım Kredileri 

Hasat ve Pazarlama Kredileri 

Üretim Destek Kredileri 

Nakliye Aracı Kredileri 

TMO Makbuz Senedi Karşılığı Krediler 

Genç Çiftçi Kredileri 

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)  
Karşılığı Kredi 

Lisans Depoculuk Yatırımları 

Sözleşmeli Üretim Kredileri 

Organik Tarım Kredileri 

IPARD Kapsamındaki Krediler 

İyi Tarım Uygulamaları Kredileri 

İşletme Edindirme Kredileri 

Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği / avcılığı konularında mevcut kurulu bir işlet-

menin (meyve bahçesi, bağ, çiftlik, ahır, ağıl, kümes, sera vb.) satın alınması amacıyla gerçek / tüzel kişi 

üreticilere sunulan Ziraat kredileridir. 

Arazi Alım Kredileri 

Tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve işletme ölçeklerinin büyütülerek rantabl hâle getirilmesi için 

üzerinde tarımsal üretim yapılan/yapılacak olan, tarla vasfına sahip arazilerin alımına yönelik olarak ger-

çek/tüzel kişi üreticilere sunulan kredilerdir. 

Hasat ve Pazarlama Kredileri 

Hasat / ürün elde etme dönemi öncesi ve/veya hasat dönemi sonrası hasat ve pazarlama faaliyetlerine yöne-

lik kısa süreli nakit ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla işletme kredisi kullanmak mümkündür. 

Üretim Destek Kredileri 

Tarımsal üretim yapan müşterilerimizin, tarımsal üretim dışındaki kısa vadeli finansal ihtiyaçlarının karşı-

lanması amacıyla sunulan kredilerdir. 

Nakliye Aracı Kredileri 

Tarımsal üretim yapan gerçek ya da tüzel kişi müşterilerimizin, tarımsal girdileri, ürünleri, canlı hayvanları, 

makine/ekipmanları vb. varlıklarının nakliyesi amacıyla ihtiyaç duyacakları taşıtların alınmasının finansma-

nına yönelik olarak sunulan kredilerdir. 

TMO Makbuz Senedi Karşılığı Krediler 

Tarımsal ürünlerini TMO’ya satan gerçek ve tüzel kişi müşterilerimizin kısa süreli nakit ihtiyaçlarının fi-
nansmanı için olan kredilerdir. 
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Genç Çiftçi Kredisi 

16.02.2016 tarih ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında hibe almaya hak kazanan genç üreticilere, 

Bakanlık tarafından onaylanan hibe tutarının 3 (üç) katına kadar Proje Kredisi ile Hibe Tutarı ve Proje Kredisi topla-

mıyla oluşturulan kapasiteye göre belirlenecek tutarda İşletme Kredisi verilmektedir. 

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Karşılığı Kredi 

Ürününü lisanslı depolara teslim eden çiftçilere özel sunulan kredidir. Ziraat Bankası’nın anlaşmalı olduğu lisanslı 

depolara teslim edilen ürünler karşılığında alınan ELÜS tutarının %75’ine kadar kredi kullanılabilir. 

Lisanslı Depoculuk Yatırımları 

"Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli"nde öngörülen havzalarda yetiştirilen ürünler ile uyumlu depolama 

yatırımı yapacak / yapan lisanslı depo işletmelerine sunulan kredilerdir. 

Sözleşmeli Üretim Kredileri 

Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2008/26858) kapsamında sözleşmeli üretim mo-

deliyle tarımsal üretim yapan ve/veya yaptıran müşterilerimizin, sözleşme konusu tarımsal üretimle ilgili işletme ve 

yatırım giderlerinin / harcamalarının finansmanına yönelik olarak sunulan kredilerdir. 

Organik Tarım Kredileri 

"Organik Tarım Kanunu" ile "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" esasları dâhilinde, 

organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimi yapan; bunun yanında ürünü toplayan, işleyen, ambalaj-

layan, pazarlayan ve/ veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek / tüzel kişi üreticilere, sadece kendi faaliyetleri ile ilgi-

li olarak sunulan kredilerdir. 

Organik tarım metoduyla üretim yapmak ve/veya organik girdi üretimi konusunda faaliyet göstermek isteyen üretici-

lerin; yetkilendirilmiş kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeleri, kredi talepleri sırasında Ziraat Bankası şubelerine ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 

IPARD Kapsamındaki Krediler 

Avrupa Birliği “Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni” (IPARD) Programı kapsamındaki yatırım-

lar için kredi kullanılabilir. 

İyi Tarım Uygulamaları Kredileri  

16.02.2016 tarih ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında hibe almaya hak kazanan genç üreticilere, 

Bakanlık tarafından onaylanan hibe tutarının 3 katına kadar Proje Kredisi ile Hibe Tutarı ve Proje Kredisi toplamıyla 

oluşturulan kapasiteye göre belirlenecek tutarda İşletme Kredisi kullanma imkânı sunulur. 
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Başvuru 

Başvurular her yıl belirli dönemlerde açılmakta olup TOKİ’nin resmi web sitesinde duyurulmaktadır. 

Oranlar 

Kullandırılacak kredilerin üst limiti her yıl idare tarafından yeniden belirlenmektedir. Örneğin, 2018 yılı için bu tutar 

170.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Kredi verilen projelerin uygulama aşamasındaki denetimleri TOKİ uzmanları ve Bakanlık görevlilerince yerine getiril-

mektedir. 

Başvuru Değerlendirme 

Başvuruların değerlendirilme aşamasında İdare, konuyla ilgili uzmanlar görevlendirmekte ve böylelikle taşınmaz 

kültür varlığının yerinde görülüp incelenmesi suretiyle değerlendirme raporları oluşturmaktadır. Kredi verilecek 

projeler belirlenirken tarihi kent dokularının sağlamlaştırılmasına yönelik olan ve yerel yönetimler vb. kurumların 

öncülüğü ve koordinasyonu ile gerçekleştirilecek projelere öncelik verilmektedir. Bunun yanı sıra bakım, onarım ve 

restorasyon işlemleri yapılacak taşınmaz kültür varlığının; mimari ve kültürel değeri, fiziki durumu, bulunduğu çev-

renin özellikleri, kullanım amacı da göz önünde bulundurulmaktadır. 

Taşınmaz kültür varlığının bakımı, onarımı ve restorasyonu için yapılacak işlemlerin; yapının kültür varlığı niteliğinin 

devamını sağlaması, gerekirse sağlamlaştırılması ve işlev kazandırılması amacına yönelik olması zorunludur.  

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) 

Devletin imar ve yapı sektörüne sağladığı desteğin bir göstergesi olarak görülebilecek TOKİ 1984 

yılından beri varlığını sürdürmektedir. TOKİ tarafından sağlanan restorasyon kredileri yatırımcılar 

için önemli fırsatlar sunar. 
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      GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ 

Ekonomik büyümeyi ve rekabet edebilirliği desteklemek amacıyla politikalarını belirleyen Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı, üreticileri korumak adına destekler sunar. 

Destekler 

 Esnaf ve sanatkârların yararlanabileceği sıfır faizli kredi imkânları sunar. 

 El dokumacılığı, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, 

kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, ça-

rıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösteren alanlarda talep edilen desteklere 

pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. 
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      ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ 

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri 

Programın Amaçları 

Enerji verimliliğini artırmak, gereksiz enerji kullanımını azaltmak, enerji kaybı ve kaçaklarının azalmasını sağlamak amaçlı veri-

len desteklerdir. 

Gereklilikler 

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan tica-

ret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmelerin 

başvurularına açıktır. 

Başvuru ve Destek 

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destek başvuruları her yıl Ocak ayında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne yapılır. 

KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 Milyon TL olan ve geri ödeme süresi 5 yıldan az olan projelere, proje bedelinin en fazla %

30’u hibe olacak şekilde verilir. 

Gönüllü Anlaşma (GA) Destekleri 

Programın Amaçları 

İşletmelerin geçtiğimiz 5 yıllık enerji yoğunluklarının ortalaması olan referans enerji yoğunluğuna dikkate alınarak, önceden 

taahhüt ederek üç yıllık izleme dönemi sonunda ortalama en az %10 oranında enerji yoğunluğunu azaltan işletmelere bu des-

tek kapsamında hibe verilir. 

Gereklilikler 

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan tica-

ret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmelerin 

başvurularına açıktır. 

Başvuru ve Destek 

Gönüllü Anlaşma destek başvuruları her yıl Ocak ayında Yenilenebilir Enerji Genel üdürlüğü’ne yapılır. 

Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren bir işletmenin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’sini 

200.000 TL’yi geçmemek kaydıyla destek mahiyetinde nakdi olarak karşılanır 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında işgücü piyasası ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak istihda-

mı destekleyici politikalar belirleyen İŞKUR bu amaçla çeşitli destekler sunar. 
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  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DESTEKLER  

- İŞKUR DESTEKLERİ 

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler: 

• Bu teşvikten faydalanabilmek için 31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamla-

mış, 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük ve program bitişi itibariyle 2 ay içinde işe alınmış olması gerekir. 

• Bu şartlar sağlandığında, işletme imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde 

faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 

• 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda, katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar 

işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. 

İşverenlere Sunulan Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki: 

• Belirlenmiş şartlar sağlandığında, çalışanların sigorta primlerinin işveren hisseleri ödenmektedir. 

• 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; mesleki yeterlik bel-

gesine sahip olanların 48 ay, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitiren-

lerin 36 ay, hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay boyunca SGK işveren primi ödenmektedir. 

• 9 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay; 18 yaşından büyüklerden, 

hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 

ise 6 ay boyunca SGK işveren primleri ödenmektedir. 

Gereklilikler ve Başvuru 

İşe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması ve işe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalama-

sına ilave olarak işe alınması gerekmektedir. 

Başvurular, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine yapılmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında işgücü piyasası ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak istihda-

mı destekleyici politikalar belirleyen İŞKUR bu amaçla çeşitli destekler sunar. 
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  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLERİ 

DESTEK 
ADI 

DESTEK  
AMACI 

BAŞVURU  
ŞARTLARI 

DEĞERLENDIRME 
SÜRECI 

DESTEK  
İÇERIĞI 

Teknik 
Yardım 
Desteği 

Katı atık bertaraf tesisi, atıksu 
arıtma tesisi sistemleri, kanali-
zasyon- kolektör hattı veya 
şebekesi, içme suyu tesis ve 
istemleri, trafo ve aydınlatma 
sistemleri, kış sporları mekanik 
tesisleri ve altyapı uygulamala-
rı, WC ve fosseptik, çevre, 
meydan, park ve yol düzenle-
meleri gibi konularda Mahalli 
İdareler’e bütçe desteği sağla-
mak amaçlıdır. 

• İl Özel İdareleri, Yatırımı İzle-
me ve Koordinasyon Başkanlıkla-
rı Belediyeler, Köylere Hizmet 
Götürme Birlikleri ve Altyapı 
Birlikleri vb. başvurabilir. 
• Köylere ilişkin talepler ise İl 
Özel İdareler ya da Köylere Hiz-
met Götürme Birlikleri kanalıyla 
iletilmelidir. 

Değerlendirme süre-
ci 1 yıl sürmektedir. 

  

Kültür 
Yatırımları 
Desteği 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
kültür ve turizm yatırımlarını 
desteklemek amaçlıdır. 

Bakanlık onayı gerekir. Bakanlık onayının 
ardından protokol 
imza süreci başla-
maktadır. 

Sözleşme veya 
maliyet bedelinin 
%50’si oranındadır. 

Turizm 
Teşvikleri 

Turizm yatırım belgesine veya 
turizm işletmesi belgesine 
sahip olan yatırımcıların tu-
rizm faaliyetlerini desteklemek 
amaçlıdır. 

• Turizm yatırım belgesine veya 
turizm işletmesi belgesine sahip 
olmak. 
• Taşınmaz malların turizm 
amaçlı kullanımı için tahsis ko-
laylığı, ormanlarda yer alacak 
turizm yatırımları tesislerin tah-
sisi ödemesinde vade ve taksit 
kolaylığı, yabancı personel ve 
sanatkâr istihdamına destek ve 
yurtdışı turizm fuarlarına katılım 
desteği sağlanmaktadır. 

İlgili tebliğlerde 
belirlenen yollarla 
başvuruların iletil-
mesi 
gerekmektedir.  

Destek miktarları 
yıllara göre 
değişkenlik 
göstermektedir.  

Uçak 
Turizm 
Desteği 

Havayolu ile ülkemize turist 
getiren seyahat acente faali-
yetlerini desteklemek amaçlı-
dır. 

• En az 100 yolcusu bulunan bir 
uçak ile turist getirmek esastır. 
• Hac, umre ve benzeri organi-
zasyonlarla gerçekleştirilen uçak 
seferleri bu destek kapsamı dı-
şında kalmaktadır. 
• Başvuru tarihleri gerçekleşen 
uçuşlara göre farklılık göster-
mektedir. 

Bakanlığa teslim 
edilen başvurulara 
ilişkin karar 30 gün 
içerisinde verilir ve 
başvuru sahiplerine 
bildirilir. 

2017 yılında uçuş 
başına 6.000 ABD 
Doları destek sağ-
lanmıştır. 

Kruvaziyer 
Turizm 
Desteği 

Ülkemize kruvaziyer gemi ile 
turist getiren (A) grubu seya-
hat acentalarına destek sağ-
lanmasıyla ülkemiz turizminin 
rekabet gücünü korumaktır. 

• 750 ve daha fazla yolcu kapasi-
tesine sahip kruvaziyer gemi ile 
ülkemize yabancı turist getiren 
(A) grubu seyahat 
acentalarından olmak. 
• Başvurular ilgili çağrı dönemin-
de belirtilen sürelerde yapılmalı-
dır 

 Bakanlığa teslim 
edilen dosyalar, 30 
günlük incelemenin 
ardından gerekli 
hallerde değişiklik 
talebiyle acentalara 
geri gönderilir. So-
nuçlar azılı olarak 
bildirilir. 

2017 için belirle-
nen destek mikta-
rı, getirilen turist 
başına 30 ABD 
Dolarıdır. Ödeme-
ler, ABD Doları 
karşılığı TL cinsin-
den yapılır. 
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 Yediden yetmişe herkesin elinden düşürmediği 

akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile yaşantı-

mızdaki birçok alışkanlığımız tamamen değişti. 

Bundan yaklaşık 25 yıl öncesine kadar sadece ko-

nuşma ve sınırlı sayıda karakter ile mesajlaşma 

amacıyla kullanılan telefonlar, günümüzde banka-

cılık işlemleri, alışveriş, oyun oynama, kitap oku-

ma, hava durumu takibi ve kişilerin sağlık duru-

munu ve fiziksel aktivitelerini takip etmeye kadar 

birçok alanda kullanım alanı bulmuştur. 

Dünyanın ilk akıllı telefonu 1996 yılında üretilen 

Nokia 9000 Communicator’dir. Bu telefon, görüş-

me ve sms yollama özelliğinin yanında fax çekme 

özelliği ile ön plana çıkmıştır1. Günümüzde ileti-

şim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler akıllı 

telefonların kapasiteleri ile birlikte kullanım alan-

larının sınırını da genişletmiştir. 

Telefonların akıllı özelliğe kavuşması her ihtiyaca 

yönelik geliştirilen mobil uygulamaların cihazlarda 

yer edinmesiyle gerçekleşti. En can sıkıcı olan du-

rum ise akıllı telefonların şimdiye kadar üretilmiş 

en güvensiz cihazlar olmasıdır. Bu durum “Peki 

Neden?” sorusunu akla getirmektedir.  

Mobil cihazlarımızda depoladığımız tüm veriler 

(mesajlar, rehber, fotoğraflar vb.), arama kayıtları, 

konum bilgisi, sosyal ağ parolaları ve hesap bilgi-

leri hacklenebilir ve bu bilgiler daha sonra kulla-

nılmak adına suç örgütlerine iletilebilir.  Ya da te-

lefonumuz yetkisi olmayan kişiler tarafından bir 

dinleme cihazına dönüştürülebildiği gibi telefon 

kamerası hiçbir uyarı vermeden bizi kaydetmek 

için açılabilir. Bu sorunun yanıtı “Mobil telefonlar 

nasıl bu kadar Casus bir aygıta dönüşebilir?” soru-

sun cevabında saklıdır.  

Zararlı yazılım, kötü amaçlı yazılım veya malware 

olarak bilinen bazı yazılımlar, mobil aygıtların iş-

levlerini bozma, kritik bilgileri toplama, sisteme 

erişim sağlama ve istenmeyen reklamları göster-

mek amacı ile kullanılan yazılımlar olarak karşımı-

za çıkmaktadır. Zararlı yazılımların bir türü olan 

bazı casus (spyware) yazılımlar farklı bilgi türleri-

ni ele geçirmeye odaklanır: 

-Tuş kaydedici yazılımlar; klavye tuşlarında her 

tuş vuruşunu kaydeden/izleyen yazılımlardır. 

-Parola çalan yazılımlar; virüs bulaşmış cihazdan 

parolaları çalan yazılımlardır. 

-Mobil casus yazılımlar; konum bilgisi, arama 

kayıtları, telefon rehberi gibi bilgilere erişim sağla-

yabilen yazılımlardır. 

-Ses kaydı ve video casus yazılımları; telefon gö-

rüşmelerini kaydetme, telefon kamerası ve mikro-

fonuna erişim sağlayabilen yazılımlardır. 

InfoWorld'e göre, akıllı telefonlarda üç temel gü-

venlik unsuru yer almaktadır. Bunlar: 

Cihaz Koruması: Mobil cihazların kaybolma ve 

çalınma durumuna karşı uzaktan cihaz erişimi sağ-

lanarak verilerin “silinmesine” onay verme. 

Veri Koruması: Mobil cihazlarda yer alan kurum-

sal veya kişisel verilerin kişisel uygulamalar tara-

fından aktarılmasını engelleme. 

Uygulama Yönetimi Güvenliği: Uygula-malarda 

yer alan bilgileri ele geçirmeye karşı koruma. 

Kullanıcıların güvenli bir cihaz kullanabilmesi bu 

güvenlik unsurlarının farkında olmaları ve cihazla-

rında bunları etkinleştirmesi ile mümkündür. 

Akıllı telefonların gün geçtikçe arttığı ve hayatımı-

zı her geçen gün daha da fazla etkileyen, farklılaş-

tıran ve yön veren bir aygıt haline geldiği ortada-

dır. Akıllı telefon kullanırken sanal dünyanın geti-

rileri, faydaları, kazanımları gibi olumlu yönlerin-

den istifade edilirken eğer gerekli hassasiyet göste-

rilip ve gerekli tedbirler alınmazsa; kişisel ve ku-

rumsal işleyişi sıkıntıya sokacak ve kullanıcıların 

hayatında büyük boyutlarda zararlar oluşturabile-

cektir. Bu nedenle akıllı telefon kullanıyoruz de-

mekten ziyade cebimizde casusla yaşıyoruz demek 

daha doğru olacaktır. 

 

 

CEBİMİZDEKİ CASUSDAN 

HABERDAR MIYIZ? 

Öğr. Gör. 
 İzzet YAĞMAHAN 
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ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 
 Altı yaşındaki Burak, babası işten geldiğinde kucağına 
atlar, uzanır ve babası ile boğuşmaya başlar. Bununla baba-
sına vermek istediği mesaj nedir? “Bana dokun.” Babasına 
dokunuyor, çünkü babasının da ona dokunmasını istiyor. 
Burak’ın baskın sevgi dili/mesajı muhtemelen fiziksel te-
mastır. 

Ebeveynlerimizde “komşunun oğlu/kızı” yargısı 
vardır, bilirsiniz. Peki, çocuklarımızda “komşunun babası/
annesi” yargısı yok mudur sizce? Burak’ın altı yaşındaki 
komşusu/arkadaşı Fatih’i düşünelim. Fatih, Burak’ın babası 
işten gelince oğlu ile oyun oynadığını görmüyor mu? Baba-
sının Burak’a farklı davrandığını görüyor ve doğal olarak 
bir benzerini kendi babasından da görmeyi bekliyor. Fa-
tih’te babasına koşuyor ve heyecanla “Gel babacığım, sana 
bir şey göstermek istiyorum” diyor. “Bir dakika oğlum” 
diyor babası, telefonuna göz atmaya ya da TV’de bir şeyler 
izlemeye devam ediyor. Fatih biraz sonra tekrar geliyor ve 
“Babacığım, odama gel. Sana şimdi göstermek istiyorum, 
hemen göstermek istiyorum” diyor. “Bir dakika oğlum, 
bırak TV izleyeyim/ telefonumda işim var” diyor babası. 
Biraz sonra Fatih tekrar babasının yanına gidiyor. Bu kez 
bir şey söylemek yerine, babasının elinden tutuyor ve çe-
kiştiriyor. “Fatih ne yapıyorsun?” diyor babası. “Odama 
gelmeni istiyorum, sana yaptığım bir şeyi göstermem gerek 
baba” diyor Fatih. Sizce Fatih’in istediği şey nedir? Birlikte 
kaliteli zaman geçirmek istiyor. Olay çıkarması gerekse 
bile, istediği şeyi alana kadar vazgeçmiyor.    

Kızınızın veya oğlunuzun her seferinde küçük kar-
deşine ya da size yardımcı olduğunu görürseniz, muhteme-
len sevgi dilleri hizmet eylemleridir. Çocuğunuz sıradan 
hizmet eylemleri(beslenmesini hazırlamak, okula götürüp 
getirmek, ödevlerine yardımcı olmak vb.) için bile sık sık 
teşekkür ediyorsa, yaptığınız şey onun için önemli demek-
tir. Bu durum bazı çocuklar için doğal iken bazı çocuklar 
sevgi ifadesi olarak görür. Çocuk, “annem/babam beni 
önemsiyor, beni seviyor.” diye düşünür.    

Eğer çocuğunuz sık sık size çok iyi göründüğünü-
zü, harika bir ebeveyn olduğunuzu söylüyorsa, yaptığınız 
işi övüyorsa veya sizden bunu bekliyorsa baskın olan sevgi 
dili muhtemelen onaylayıcı kelimelerdir. Bu tür çocuklara 
söylenen olumsuz sözler, eleştiriler, aşağılayıcı sözler ço-
cuk üzerinde travma etkisi bırakabilir. Aradan yıllar geçse 
bile yirmi - yirmi beş yıl önce söylenen bu sözler kulakla-
rında çınlar: “Senden adam olmaz”, “Çok çirkinsin, seni 
kimse istemeyecek, evde kalacaksın”… 

Çocuğunuz sık sık size hediyeler hazırlıyor, onları 
paketliyor ve sunuyorsa, çocuğunuzun baskın olan sevgi 
dili muhtemelen hediye almaktır. Size hediye veriyor, çün-
kü sizden hediye almak istiyor. Çoğu yetişkin hediye alma 
dilini abartılı bir şekilde kullanır. Maddi durumu iyi olan 
ebeveynler çocuklarına çok hediye alma eğilimindedirler. 
Bazıları bunun sevgiyi göstermenin en iyi yolu olduğunu 
sanırken; bazıları, kendi ebeveynlerinin kendileri için yap-
madıkları şeyleri çocukları için yapmaya uğraşır. Çocuk-

luklarında sahip olmadıkları şeyleri, çocuklarına alırlar. 
Ama çocuğun sevgi dili hediye almak değilse; hediye al-
mak çocuğa duygusal olarak pek bir şey ifade etmeyecektir. 

Bütün bunlar, çocukların bilinçaltındadır. Yani 
çocuğunuz bilinçli bir şekilde “Ben ona hediye verirsem o 
da bana verir. Ben ona dokunursam o da bana dokunur.” 
diye düşünmez. Davranışları kendi duygusal istekleri ile 
tetiklenir. Her şey yolunda gider ve duygusal ihtiyaçları 
karşılanırsa, çocuklar ilerde sorumluluk sahibi birer 
“sağlıklı yetişkinler” olurlar. Ama bu olmazsa, ihtiyaçları 
karşılanmayan anne-babalarına öfke duyarak, sevgiyi başka 
yerlerde arayabilirler(Evden kaçma, ders notlarının düşme-
si, yanlış arkadaşlıklar, bağımlılık yapıcı maddelere bulaş-
mak gibi). Çocuğunuzun size en çok ihtiyaç duyduğu yaş-
larda birlikte kaliteli zaman geçirmezseniz, çocuğunuz bir 
yetişkin olduğunda ve siz yaşlandığınızda, çocuğunuzla 
kaliteli zaman geçirmeye ihtiyaç duyduğunuzda, size za-
man ayırmayacağınızdan emin olabilirsiniz.  

Çocukları ile problem yaşayan ebeveynler çoğun-
lukla “Onun için bunca yaptıklarımızdan sonra bunu bize 
nasıl yapar?” diye sorar. Ama aynı çocuk/genç şunları söy-
ler: “Annem ve babam beni sevmiyorlar. Asla sevmediler.” 
Hatta kardeşi varsa bazen “Kardeşimi seviyorlar ama beni 
sevmiyorlar” der. Acaba anne ve babası bu çocuğu/genci 
gerçekten seviyor muydu? Açıkçası, çoğunlukla evet, sevi-
yorlar. Peki, sorun ne? Büyük olasılıkla, ebeveynler sevgi-
lerini çocuklarının algılayabileceği şekilde göstermiyorlar. 

Çocuğunuza toplar, bisikletler, türlü türlü oyuncak-
lar, tabletler vs. almak yeter mi? Yetmez. “Çocuğa top al-
mak ile topla birlikte oynamak arasında fark vardır.” Ebe-
veynler çocuklarını gerçekten çok seviyor olabilirler 
(elbette ki çoğu sever) ama sadece seviyor olmak yetmez. 
Çocuklarımızın sevgi ihtiyaçlarını karşılamak için onların 
vermek istedikleri mesajı doğru anlamalı; baskın sevgi dil-
lerini konuşmayı öğrenmeliyiz.  

Sonuç olarak çocuklarınızı gözlemleyin. Sevgileri-
ni nasıl ifade ettiklerini keşfedin. Bu, onların baskın sevgi 
dilini işaret edebilir. Sizden neler istediklerine bakın. Ço-
ğunlukla istedikleri, verdikleri mesajlar, kendi sevgi dilleri-
ni işaret eder. En çok neleri takdir ettiklerine bakın, bunlar 
da muhtemelen baskın sevgi dillerine işaret eder. Birer an-
ne ve baba olarak, genellikle çocuklarımızı aynı kalıba sok-
maya çabalarız. Ama unutmamalıyız ki her çocuk farklıdır. 
Bir çocuğa sevgiyi ifade eden bir şey başka bir çocuk için 
anlam taşımayabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuklar ve Vermek İstedik-
leri “Sevgi” Mesajları 

Öğr. Gör.  

Vedat Abdurrahman ÖZMEN  



 53 

 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 Dünya’ da Aralık 2019 yılında ilk olarak duydu-

ğumuz ve ülkemizde Mart 2020 yılından beri devam 

etmekte olan Koronavirüs mücadelemiz başta ruhsal 

ve fiziksel olarak bizi birçok alanda etkilemektedir. 

Peki tüm pandemi sürecinin çevreye etkileri neler 

olmuştur? Başlangıçta haberlere yansıyan ormanlar-

da aç kalan hayvanların köylere veya yakın yerleşim 

yerlerine yemek için inmeleri veya sokak hayvanla-

rın aç ve susuz kalmaları sonucunda onlar için yar-

dım çağrılarının yapılması gibi duyarlılık örnekleri 

sergilendiyse de sonuç olarak maalesef yetersiz ka-

lınmıştır.  

Öte yandan insanlar evlerine kapanıp kendilerini te-
mizliğe ve hijyene verip daha çok deterjan, çamaşır 
suyu ve su kullanmaya başlamış, bu da dolayısıyla 
yine bizlere olumsuz birçok faktörle geri dönmüş 
veya dönmeye devam edecektir. Örneğin, çamaşır 
suyunun daha fazla kullanılmasının yer altı suyuna 
karışması ile sonuçlanması, hijyen sağlamak adına 
ellerimizi ve kıyafetlerimizi daha sık yıkayarak daha 
fazla su tüketimi yapmamızın uzun vadede bizlere 
olumsuz geri dönüşleri olacaktır.   
Koronavirüs ile mücadele kapsamını ile birlikte sık-
ça tekrarlanan “20 saniye kuralı”na uyularak el yıka-
ma (Jensen, 2012) sırasında musluğun sürekli açık 
tutulması durumunda, kapalı olması durumuna oran-
la yaklaşık iki kat fazla su harcandığını belirtilmiş ve 
bu da son yıllarda bizi çokça etkileyen kuraklık ve 
susuzluk endişesinin artmasına neden olmuştur. Bu 
kapsamda dışarıdan alınan yiyecek, içecek paketleri-
nin yıkanarak kullanımının yaygınlaştığı bu günler-
de, kontaminasyon endişesiyle de sık sık el, yüz ve 
çamaşır yıkanması, duş alınması gibi davranışlar, 
kişi başı günlük su tüketiminin katlanarak artmasına 
sebep olmaktadır.  
Pandeminin çevre üzerindeki etkisini hava kirliliği 
açısından değerlendirdiğimizde ise su tüketiminin 
aksine daha iyimser bir tablo karşımıza çıkmaktadır. 
Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı ile belediyelerin hava 
ölçüm raporları dikkate alındığında Mart 2020 yılın-
da yapmış oldukları çalışmada, özellikle büyükşehir-
lerimizde yaşayan vatandaşların koronavirüs salgını 
tedbirleri kapsamında evde kalması, araç kullanımını 
büyük oranda düşürdü. İnsanların evde kalması ha-
vanın kalitesini iyileştirirken, kirliliğin azalmasını 
sağladı. 
Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da hava 
kirliliği 16 Mart 2020 tarihinden sonra yüzde 11 

azaldı. Nüfus olarak en kalabalık büyükşehirlerde 
hava kirliliği başkent Ankara'da yüzde 27, Bursa'da 
yüzde 37, Antalya'da yüzde 28 ve Adana'da yüzde 
46 azalarak kayıtlara geçti. Ülkedeki büyükşehirler-
de en fazla hava kirliliği azalması Kahramanmaraş'ta 
yaşandı. Kahramanmaraş'ı sırasıyla Şanlıurfa, Hatay, 
Van, Erzurum ve Eskişehir takip etti. 16 Mart 
2020’den sonra hava kirliliği Kahramanmaraş'ta 
yüzde 60, Şanlıurfa'da 58, Hatay'da yüzde 55, 
Van'da yüzde 53 ve Erzurum ile Eskişehir'de yüzde 
51 azaldı (1). Hava kirliliğinin azalması sonucu ha-
vayı kirleten faktörler de azalmakta ve hava kalitesi 
artmaktadır. Bu sayede koronavirüsün de bulaşıcı bir 
solunum yolu hastalığı olduğu düşünülürse hava ka-
litemizin artması sağlımız için büyük önem arz et-
mektedir.  
Diğer önemli bir nokta ise insanların artık büyükşe-
hirlerden kırsal kesim olarak değerlendirdiğimiz 
köylere, ilçelere vs. ya da daha çok bahçeli evlere 
yönelmesidir.. Büyükşehirlerdeki evlerden veya pla-
za işyerlerinden uzaklaşıp doğa ile baş başa kalına-
cak yerlere bir yönelme söz konusu olmuştur. Küçük 
bir bahçesi olan evlere kendi meyve sebzelerini ken-
dileri yetiştirip veya ormanlık yerlere yakın evlere 
taşınıp ormanda yürüyüşlere çıkarak aynı zamanda 
evde kalınan süreç boyunca onlarla uğraşmakta hem 
zaman hem de doğa ile baş başa kalıp zaman geçir-
mek adına yeni rekreasyon alanları oluşturmaktadır. 
Bu değişim çocuklu aileler açısından çok önemli bir 
avantaja dönüşmüştür. Nitekim hem kendi ilgilenip 
yetiştikleri ürünleri yemeleri ve bir sorumluluk duy-
gusu ile onların sulama bakım işlerini yapmaları, 
hem de ebeveynleri ile daha sağlıklı ve kaliteli za-
man geçirmeleri ve uzaktan eğitimin devam ettiği 
süreçte ekrandan biraz uzak kalıp kafalarını dağıtma-
larını sağlamıştır.  
Pandemi, doğaya ne kadar zarar verdiğimizi ve ih-
mal ettiğimizi anlamamızı, bizler için doğanın öne-
mini fark etmemizi ve aynı zamanda biraz da olsa 
doğanın nefes alıp durup dinlenmesine sebep olmuş-
tur. Bu sayede doğa bir yandan biraz da olsa yenilen-
me fırsatı yakalamışken, diğer yandan biz insanlar 
da bir anlığına da olsa aşırı tüketimin verdiği zararlar 
ile yüzleşme olanağı yakalayarak farkındalık yarattı-
ğımız kanısındayım. Unutmayalım toprak anaya biz 
ne verirsek o da bize kat kat fazlasını geri ödeyecek-
tir; çünkü ne ekersek onu biçeriz...  
 
Kaynakça: 
1.https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-29-

buyuksehrinde-hava-kirliligi-yuzde-32-azaldi-/1812597 

2.https://iafp.confex.com/iafp/2012/webprogram/
Paper2281.html, Erişim Tarihi: 09.05.2021, Konu: Jensen, D. 
(2012) Efficacy of handwashing duration and drying methods. 

International Association for Food Protection. 
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2019 yılında başlayıp hızla Dünya geneli-
ne yayılan, insanların hayatlarının her alanında 
büyük değişimlere neden olan COVİD-19 pande-
misinin etkileri devam etmektedir. Bu süreç in-
sanların yaşamlarını etkileyen birçok değişikliği 
de beraberinde getirmiştir.  

İnsan yaşamını etkileyen bu değişiklikler-
den biri de COVID-19 pandemisi  nedeniyle uy-
gulanan izolasyon sürecidir. Bu süreçte yapılan 
araştırmalarda COVID-19 pandemisinin birincil 
derecede çocukları etkilemediği düşünüldüğün-
den daha çok yetişkin nüfusa odaklanılmıştır. Bu 
da ev ortamında bireysel izolasyon sürecindeki 
çocukların psikososyal–duygusal gereksinimleri-
nin ise çoğu zaman göz ardı edilmesine neden 
olabilmektedir. Oysa ki, pandemi sürecinde her-
kes gibi çocuklar da olumsuz etkilenmektedir. 
        Yaşamın eve sığdırılmaya çalışıldığı, te-
mas yoluyla bulaştırıcılığı azaltmak  amacıyla 
alınan önlemlerden biri  olan  bu izolasyon süre-
ciyle; çocukların akranları ile birlikte sürdürdük-
leri okul yaşantısından zorunlu olarak yalıtılmala-
rı, çocuk bakım merkezleri ve anaokullarının ka-
patılmasıyla birlikte çocukların motor, bilişsel ve 
sosyal-duygusal gelişimlerinin olumsuz etkilene-
ceği aşikardır. Özellikle okul öncesi dönemdeki 
çocukların dikkat sürelerinin çok az olduğu düşü-
nüldüğünde bilgisayar başında duramadıkları, sı-
kıldıkları göz önüne alındığında uzaktan eğitimle-
rin yeterince etkili olamaması da muhtemeldir. 
Zorunlu olarak yaşamı eve sığdırmaya çalışma 
çocukların doğasına aykırı olan bir durumdur. 
Yani çocukların doğaları için en uygun ortam 
olan açık alanlara rahatlıkla çıkıp oynamak yerine 
ev ortamının fiziksel anlamda çocuğun hareketini 
kısıtlaması özellikle okul öncesi dönemdeki ço-
cuklarda yeme-uyuma kadar önemli olan oyun 
ihtiyacının giderilememesi en çok motor ve sos-
yal-duygusal gelişim alanlarının olumsuz etkilen-
mesine neden olabilmektedir. 
  Okulların da kapatılmasıyla evlere kapanan 
bireylerin büyük bir kısmını çocuklar ve anneleri 
oluşturmaktadır. Sosyal izolasyon süreciyle kadı-
nın bakım rolünün artmasıyla çocukların bakımı-
nın annelere bırakıldığı bu süreçle birlikte çocuk-
larıyla daha çok vakit geçirme imkanı bulan anne-
ler bu olumsuzlukları en aza indirme çabası içeri-

sine girmişlerdir. Bu bağlamda çocuklarla evde 
oyun oynayarak, etkinlik yaparak, anne ve çocuk 
arasındaki iletişimin artırılarak,  sosyalleşmelerin-
de büyük rolü olan okullarına, arkadaşlarına, 
oyun oynayabilecekleri,  rahatça hareket edebile-
cekleri park ve bahçelerine olan özlemlerini azalt-
maya, kaygılarını hafifletmeye yardımcı olmaya 
çalışmışlardır. Çünkü ilk defa böyle bir durumla 
karşı karşıya kalmış olan çocuklar sosyal medya 
kanalları ya da aile içinde ebeveynler arasındaki 
konuşmalarla salgının gidişatına da tanık olabil-
diklerinden kaygı düzeylerinin de artması muhte-
meldir. COVID-19 pandemisi sürecinde, öncelik-
le ailelerin çocuklarına nasıl model olacaklarına 
ve onların davranışlarını nasıl düzenleyeceklerine 
ilişkin çocuk gelişimi, eğitim ve sağlık alanındaki 
uzman kişilerce destek sağlanmasına ihtiyaç du-
yulmaktadır.  

Çocukların psikolojik olarak bocaladıkları-
nı, okulunu, akranlarını özlediklerini  pandemi 
bittiğinde ilk olarak dışarıda oyun oynamak ve 
değişen hayatlarının yeniden bir düzene girmele-
rini istediklerini  okul öncesi dönemde iki  çocuk 
annesi olarak deneyimledim. Sürekli “Neden dı-
şarı çıkamıyoruz?” sorusunun cevabını merakla 
beklerken gözlerindeki kaygıyı görmenin mutsuz-
luğu içinde olsak da pandemi süreci kadınların 
sosyal ve ekonomik alanda gelişimlerini olumsuz 
etkilese de anneler güçlerinin yettiğince çocukla-
rına destek sürdürebilmelidirler. Bu anlamda an-
neler; çocuklarla daha fazla zamanın geçirilmesi, 
birlikte resim yapma, oyun oynama, drama, kitap 
okuma gibi farklı etkinliklerin planlanması ve uy-
gulanması, televizyon  bilgisayar vb. başında ge-
çireceği sürenin kısıtlanması, uyku saatlerinin dü-
zenlenmesi ve onların değişen hayatlarını yeniden 
bir düzene koyulmasıyla ilgili düzenlemeyi en iyi 
şekilde yapabilmesi gerekmektedir.  
Tek temennim; üç yaşındaki oğlumun dilinden 
düşürmediği “Kolonavirüs kolonavirüs!  Sakın 
bana yaklaşma!” gibi koronavirüsün ve yahut 
COVID-19’un bir daha dünyamıza yaklaşmama-
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İnternet, 1950’li yıllarda bilgisayarlar arasında kurulacak bir ağ ile 
veri paylaşma hayali nihayet 1960’li yıllarda askeri amaç ile yürütü-
len projelerde hayat bulmuştur. Sonraki yıllarda ağlar üzerine yapılan 
çalışmalar neticesinde 1991 yılında Word Wide Web (www) protoko-
lü geliştirildi. Bu gelişme sayesinde ağlar üzerinde zenginleştirilmiş 
metinlerden oluşan sayfaların paylaşılabilmesi modern internetin/
hayatın doğmasını sağlamıştır 
Ağ sistemlerinin çıkış noktası ve ilk geliştirme çalışmaları her ne ka-
dar veri taşımayı amaçlıyor olsa da www protokolü ile kurulan anlık 
mesajlaşma, e-posta, VoIP, video görüşme, forum, blog, sosyal ağlar, 
e-ticaret, vs uygulamalar toplumsal ölçekte mikro kültürlerden mak-
ro kültürlere doğru küresel bir değişimi sağlayarak insanlık tarihinde 
bir devrim yarattı. We Are Social ve Hootsuite’ın birlikte yayımladığı 
2020 Dünya İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanım İstatistikleri 
raporuna göre dünya da; 
4.54 milyar internet kullanıcısı, nüfusun %59’u 
3.8 milyar sosyal medya kullanıcısı, nüfusun %49’u 
5.19 milyar mobil cihaz kullanıcısı, dünya nüfusunun %67’sini oluş-
turmaktadır. 
İnternetin yaygın kullanımı, 2000’li yıllarda ağ alt yapı sistemlerinin 
gelişmesine bağlı olarak bant genişlikleri artmış ve bu gelişme bilgisa-
yar ağlarının kullanım amacını ve alanını oldukça genişletmiştir. Gü-
nümüzde kişisel ve kurumsal neredeyse her türlü iş ve işlemler bu ağ 
sistemleri üzerinde direk veya dolaylı olarak internetten erişilebilen 
uygulamalar vasıtası ile yapılabilmektedir. Bu duruma bağlı olarak 
internet ağları neredeyse sınırsız bir veri büyüklüğüne erişmiştir.  
Günümüzde internet ortamında söz konusu olabilecek her eylem bir 
bilgi üretir veya bu anlamda yorumlanabilir. Örneğin internet orta-

mındaki bir sayfa ziyaret edildiğinde, sanal ortamlarda yapılan her-
hangi bir paylaşım, video izlendiğinde/yüklendiğinde, herhangi bir 
kaynaktaki bir bilgiye erişildiğinde/okunduğunda/değiştirildiğinde 

gibi her eylem bir bilgi anlamına gelebilmektedir. internetlives-
tats.com adresinde canlı olarak anlık güncellenen verilere göre glo-
bal ölçekte 19/02/2021 saat 17:00’e kadar olanlara dair Şekil1’de 
paylaşılan bilgiler internet üzerinde dolaşımda olan ve anlık olarak 
üretilen bilgilerin ne kadar büyük olabileceği ile ilgili bazı ipuçlarınını 
bize vermektedir.  Ayrıca Cisco (2015) tarafından yayımlanan Global 
2020 Forecast Highlights raporunda; 2020 yılında dünya geneli inter-
net trafiği aylık 161.3 Exabyte (1 Exabyte; yaklaşık 250 milyon DVD), 
günlük 5.3 Exabyte veri olacaktır. Bu verinin ne anlam ifade ettiği 
yine aynı raporda DVD ve saat ölçeğinde yıllık 484 milyar DVD, ayda 
40 milyar DVD veya saatte 55 milyon DVD kapasitesindeki veri trafi-
ğinin söz konusu olacağı öngörülmüştür. Yine aynı raporda 2020’de, 
şimdiye kadar yapılmış tüm filmlerin Gigabyte eşdeğeri her 2 dakika-
da bir internet ağında işlenmiş olacaktır ve 2020 yılında kişi başı orta-
lama internet trafiği 21 Gigabyte olup küresel internet trafiği saniye-
de 491 Tbps olacağı yine öngörülmüştür.  
Ağlar üzerinde hızla artan bu büyüklükteki veri, kullanıcıların bu veri 
kümesi içerisinde aranılan bilgiye en kısa sürede ulaşmak isteyecek-
leri kaçınılmaz bir duruma sebep olmaktadır. Harcanılan zamanın 
herkes için önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda internette 
yapılan taramalarda karşılaşılabilecek gereksiz verilerden, zaman 
kaybetmemek için kaçınmak son derece haklı bir gerekçedir.  
Paylaşılan örnekler ile internet üzerinde erişilebilen ve her an üreti-
len verinin neredeyse sınırsız bir büyüklükte olduğu anlaşılmaktadır. 
Kurulan ağlar sayesinde bir bakıma bilgiye erişim kolaylaşmış olsa da 
bu büyüklükteki veri içerisinde istenilen bilgiye uygun zamanda ulaş-
mak sorun olmuştur. Bu probleme çözüm olarak, aranılan veriye 
erişimi oldukça kolaylaştıran arama motorları geliştirilmiştir. 
Arama motorları, ağlar üzerindeki web sayfalarını tarayan, taradığı 
sayfalardaki verileri çeşitli algoritmalar kullanarak içerik ile ilgili 
anahtar kelimeler çıkarıp indeksleyen, indekslediği bu bilgilere yapı-
lan aramalar neticesinde hızla erişim sağlayan sistemlerdir. Arama 
motorları taradığı sayfalardaki içerikleri belli yapay algoritmalara 
göre özet bilgisini çıkardığı için, yapılan sorgular neticesinde kullanı-
cıya gösterilen sonuçlar her zaman istenilen bilgi ile ilgili olmayabilir. 
Ağlar üzerinde dolaşan bilgi kirliliğini ve kötü amaçlı sayfaları da göz 
önünde bulundurduğumuzda, arama motorunun bu içerikleri de 
aranılan bilgi ile ilgili gösterebiliyor olması arama motorları ile ilgili 
ciddi sorunlardandır. Arama motorlarının bu gibi sıkıntılarından dola-
yı kullanıcılar çoğunlukla yaptıkları sorgulamalardan sonra ulaştıkları 
sonuçlar arasında tekrardan bir veri analizi yaparak sonuçlar arasın-
da bir eleme/eksiltme işlemi yapmak durumunda kalmaktadır.  
Arama motorları her ne kadar günden güne geliştiriliyor olsa da in-
ternette her an artan neredeyse sonsuz büyüklükteki veriyi indeksle-
yebilecek ortak bir anlamsal algoritma geliştirmek henüz mümkün 
olmamıştır. Dikey arama motoru algoritmaları ile konu özelinde daha 
başarılı çözümler geliştirilmiş olsa da söz konusu bütün veriyi analiz 
edebilecek bir algoritma henüz söz konusu değildir.  
Arama motorları, veri indekslemede karşılaştığı sorunlara yönelik 

kullanıcıların aranılan bilgiye daha hızlı ulaşabilecekleri ve daha etkili 

sorgulamalar yapabilecekleri bir dizi sorgu operatörü ve sorgu keli-

meleri geliştirmiştir. Arama motorları bu şekilde hem karşısındaki 

büyük veriyi indeksleme problemine anlamsal sınırlandırmaları kulla-

nıcıların getirmesini sağlamış hem de kullanıcıların zaman kaybetme-

den daha etkili sorgulamalar yapılabilmesinin önünü açmıştır.  Bu 

operatörler ve ifadeleri kullanarak arama motorlarının taradığı bü-

yük veri içerisinde istenilen bilgiye ulaşmak çok daha hızlı ve etkili 

olabilmektedir. Bu operatörler ve sorgu ifadeleri aşağıda örnekleriyle 

beraber verilmiştir.   

 

 

“Daha Etkili Araştırmalar için 

Google Arama Teknikleri” 
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Verilen örnekler arama motoru pazarının %70’inden fazlasını 
elinde bulunduran ve en çok kullanılan Google arama motoru 
ile ilgilidir. Site: bu sorgu ifadesi sonuçları belli bir web sitesi 
ile sınırlar. Sorgu ifadesinden sonra boşluk bırakmadan içinde 
arama yapılacak site adresi yazılır ve sonrasında boşluk bıra-
kıp aşağıdaki gibi bulunmak istenilen bilgi yazılır. 
Akademik takvim site:sirnak.edu.tr 
“…”: Belirsiz arama sonuçlarını iyileştirmek veya bir kelimeyi 
ararken eş anlamlıları arama dışında tutabilmek için tam eş-
leşme “…” operatörü kullanılabilir. Tam eşleşme operatörü ile 
aranılan ifadenin bir bütün olarak yer aldığı sonuçlar listelenir.  
“yök sirnak universitesi” 
OR: X OR Y şeklindeki arama sorgularında, X ve Y için bulunan 
tüm sonuçları aynı anda listeler. 
“Şırnak” OR “Üniversite” 
AND: X AND Y şeklindeki sorgularda, X ve Y’nin birlikte bulun-
duğu sorgular listelenir. Örnek: “C#” AND “for” 
‘-’: Bir kelimeyi veya öbeği arama sonuçlarından çıkarmak için 
eksi ‘-’ operatörü kullanılır. 
 Microsoft -“Bill Gates” 
*: Google yanlış yazılan ifadeleri yaygın kullanıldığı şekliyle 
düzeltmeye yardımcı olduğu gibi eksik hatırlanan ifadeleri de 
tamamlamaya yardımcı olacak operatör sunar. *, joker karak-
ter görevi görür ve herhangi bir kelime veya kelime öbeği ile 
eşleşir. 
Aşık Veysel *kara topraktır 
$: dolar ve Euro para birimlerinde sorgular yapmak için kulla-
nılır. 
telefon 250$ 
Define: bir kelime veya kelime grubunu lokasyonuna göre 

çevirim içi kaynaklarda tanımını veya diğer dillerdeki karşılığı-

nı bulur.  

define:girişimci 
cache:bir web sayfasının Google botları tarafından en son 

belleğe alınmış (en güncel) sürümünü listeler.  

cache:sirnak.edu.tr 
filetype: sonuçları belli bir dosya türü ile sınırlandırır. Örneğin, 

PDF, DOCX, PPTX, vb.  

staj dilekçesi filetype:docx site:sirnak.edu.tr 
related: örnek olarak girilen sayfaya/siteye benzer sonuçları 

listeleler.  

related:twitter.com 
intitle: Başlığında belirli bir kelime/ler geçtiği sonuçları liste-

ler.  

intitle:Şırnak 
allintitle: intitle sorgusuna benzer olarak aranılan ifadenin 

tamamının başlıkta geçtiği sorgu sonuçlarını listeler.  

allintitle:apple iphone 
inurl: URL’de belirli bir kelime/ler’in geçtiği sayfaları bulur. 

inurl:sirnak 
allinurl: inurl’den farklı olarak girilen ifadenin tamamının url 

içinde olduğu sorgu sonuçlarını döndürür. 

intext: içeriğin bir yerinde belirli bir kelimeyi veya kelimeleri 

içeren sorgu sonuçlarını verir. 

allintext: intext’ten farklı olarak sayfanın içeriğinde girilen 

tüm ifadenin birlikte yer aldığı sonuçları verir. 

allintext:”Kovid 19 aşı çalışmaları” 
around(x): girilen sorgu ifadesine ek olarak en fazla bulunacak 

kelime sayısı aranır. Örnekte verilen arama cümlesinde sam-

sung ve galaxy kelkimelerinin geçtiği ve aralarında 3 kelime-

den fazla bilginin olmayacağı sorgulanır. 

samsung around(3) galaxy 
source: belli bir kaynakta arama yapılmasını sağlar. 

Samsung source:amazon 
#..#: arama sorgusunu belli bir sayı/tarih aralığına göre yapar 

ve sonuçları listeler.  

tez.yok.gov.tr 2000..2005 
allinpostauthor: belli bir yazar tarafından yazılmış içeriklere 

ulaşmak için kullanılır. 

 allinpostauthor:Bill Gates 
weather: Arama motoruna anahtar sözcük ile birlikte yer ismi 

girildiğinde hava durumu sorguları hızlıca görüntülenir. 

Weather: Cizre 
time: istenilen bir yerdeki yerel saati öğrenmek için bu sorgu 

kullanılabilir. 

time:hong kong 
Uçuşlar ve ücretler: “flights from” veya “flights to” anahtar 

sözcükleri ile hızlı uçuş sorgulamaları yapılabilir.  

fligths from Cizre || Cizre fligths to İstanbul 
imagesize: Girlen genişlik ve yükseklik değerlerindeki görün-

tüleri listeler. 

ipad imagesize:640x480 
Döviz kuru karşılığı hesaplama: iki para biriminin arasına ‘=’ 

operatörü yazılarak yapılan sorgulama sonucunda para birim-

lerinin güncel kura göre sonuçları gösterilir 

Euro=TL 
Aritmetik işlem yapma: istediğiniz matematiksel işlemi doğru 

aritmetiksel operatörler kullanarak Google yaptırabilirsiniz.  

(pi*(4^2))/3 
Denklem grafiği çizme: istenilen fonksiyonları arama motoru-

na girerek denklem grafiklerine hemen ulaşılabilir. Birden 

fazla denklemin grafiği aynı anda görüntülemek için denklem-

lerin arasına ‘,’ konmalıdır. 
cos(3*x), sin(x)  

Bu operatör ve sorgu ifadelerine ek olarak Google arama mo-

torunda birim dönüştürme, geometrik denklem hesaplama, 

renk uzaylarından renk seçme ve bu renk uzayları arasında 

renk dönüştürme işlemleri ayrıca yapılabilecek işlemlerdir. 

Daha detaylı bilgi için QR kodu tara-

yınız. 
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