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Bölgenin öncüsü, Ortadoğu’nun Cazibe Merkezi ve 
uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir DİYARBAKIR
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1. YATIRIM KAVRAMI VE TÜRLERİ

Halk dilinde yatırım, ekonomik değerlerin kâr amacı ile bir işe tahsis edilmesi, kapitalin ko-
runması veya gelir elde edilmesi amacıyla bir değerin ya da mülkiyet hakkının elde edilmesidir. 
Ekonomik anlamda yatırım, üretim araçları toplamını (sermaye stokunu) arttırmaya yönelik har-
camalardır. İşletme biliminde ise, yatırım, fon oluşturma ve kullanma şeklinde tanımlanmaktadır. 
İşletmeye göre yatırım kavramı, işletme bilânçosunun aktifinde yer alan varlıkların toplamı veya 
paranın farklı üretim unsurlarına dönüşmesidir. Özet olarak yatırım, ileriki dönemlerde tüketmek 
üzere yapılan üretimdir.

Sabit sermaye yatırımları, yapılış şekli ve amacına göre, kuruluş yatırımları, tamamlama yatı-
rımları, yenileme ve idame yatırımları adı altında üç ana grupta incelenmektedir. Kuruluş yatırım-
ları; yeni yatırım projelerinin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi ile ilgili kuruluş ve tesis yatırımla-
rıdır. Tamamlama yatırımları; mevcut bir yatırım tesisinde noksan görülen hususların giderilmesi 
ve büyütülmesi amacıyla yapılan yatırımlardır. Bu yatırım, tevsi yatırımları, darboğaz yatırımları, 
kalite düzeltme yatırımları ve modernizasyon yatırımları şeklinde sıralanabilir. Yenileme ve idame 
yatırımları da; faaliyet süresi içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korun-
ması ve üretime eskisi gibi devam edebilmesi için üretim kapasitesi ve özellikleri değiştirilmeden 
yapılan yatırımlara denir. Amortismanlar bu amaç için ayrılırlar. Onun için bu yatırımlar, üretim fak-
törlerinin, dönem içinde aşınan tesislerin üretiminde kullanılması şeklinde de tarif edilmektedir.

Komple yeni yatırımların vergisel teşviklere duyarlılığı, yenileme yatırımlarına göre daha az ol-
maktadır. Komple yeni yatırımların genel yatırım harcamaları, amortisman, pazarlama, istihdam 
eğitimi gibi birçok ek harcamaları olacağından kısa sürede kâra geçmeleri ve vergiye muhatap 
olmaları söz konusu olmayacağından sağlanan vergi teşviklerine duyarlılığı diğer yatırım türlerine 
göre fazla olmayacaktır. Ancak, tevsi-modernizasyon, yenileme, entegrasyon türü yatırımlar için 
yapılan harcamalardan kaynaklanan indirimler, derhal bilançoda gösterilerek mali yılda ödenecek 
vergilerden düşülmesi mümkün olduğundan, bu tür yatırımların vergisel teşvike olan duyarlılıkları 
görece daha yüksektir.
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2.TEŞVİK

Teşvik, lügat manasıyla, şevklendirmek, cesaretlendirmek anlamlarına gelmektedir. Ekono-
mik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve 
hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya 
gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır.

Teşviklerin tarihi sürecini verginin gelişimiyle birlikte değerlendirmek mümkündür. Teşvik-
lerin sistematik kullanımına sanayi devriminden sonra başlanmıştır.  Ekonomilerin teşvik uy-
gulamalarına ağırlıkla yer vermelerinin önemli bir nedeni, küreselleşme eğilimi içinde olan 
günümüz devletlerinin uluslararası alanda rekabet güçlerini arttırmaktır. Ekonomik teşvikler, 
kaynakların en verimli şekilde değerlendirilerek ülke kalkınması için önemli kabul edilen sek-
törlerde ve bölgelerde yoğunlaştırılması amacını taşımaktadırlar. Teşvikler, özellikle serbest pi-
yasa ekonomisi modelinde, devletin ekonomiye müdahalede kullandığı en etkili araçtır. 

Teşvik uygulamaları değerlendirildiğinde, gelişmiş ülkeler genellikle araştırma geliştirme 
faaliyetlerini özendirmek, çevreyi korumak ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek için 
teşvik araçlarını kullanırken, gelişmekte olan ülkeler daha çok yatırımları, üretimi ve ihracatı 
arttırmak için çeşitli teşvik araçlarına başvurmaktadırlar. Kentsel ekonomik gelişme sürecinin 
teşvikler açısından değerlendirilmesi sonucunda ise genel olarak üç teşvik türü ortaya çıkmak-
tadır. Birinci, üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak uygulanan teşvik politikalarıdır. 
İkincisi, kent içindeki mevcut potansiyeli harekete geçirmek üzere küçük ve orta ölçekli kuruluş-
ların yaratılması veya genişletilmesi üzerine yapılan uygulamalardır. Üçüncüsü ise, esas olarak 
rekabetçilik üzerine yoğunlaşan “esnek üretim” anlayışıdır. Bu anlayışta, bütünleştirici ana fir-
manın yerel üretim ağı içinde yer alan küçük firmaların yeni teknoloji ve niTelikli iş gücünü daha 
etkin bir organizasyon içinde rekabet, iş birliği, karşılıklı güven ve dayanışma içinde kullanması 
öngörülmektedir.

Türkiye’de uygulanan teşvik sistemleri, sırası ile ülke sanayinin tesis edilmesi, korunması 
ve rekabete hazır hale getirilmesi aşamalarında destekleyici ve koruyucu işlevler üstlenmek-
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tedir. Ülkemizde geri kalmış bölgelerde yeterli istihdam alanlarının olmaması nedeniyle yaygın 
gizli ve hatta açık işsizliğin olması, gelir düzeyinin düşük olması gibi nedenlerle, girişimcile-
ri cezbedebilmek için; bu bölgelerde faaliyete geçmek isteyen girişimcilere, öteki bölgelerden 
sağlayabilecekleri avantajların daha fazlasını vermek gerekmektedir. Yatırımların maliyetini dü-
şürmeye ya da işletmelerin kârlılıklarını arttırmaya yönelik sağlanan teşvik tedbirleri, uygulan-
dığı geri kalmış bölgeleri, özel sektör için cazip hale getirerek, ekonomik canlanma için uygun 
ortamların oluşmasını sağlamaktadır.

Ülkemizde özel sektörün kalkınma planlarına uygun alanlarda yatırım yapmasını sağlamak 
amacıyla çeşitli kamu idareleri tarafından teşvik tedbirleri uygulanmış ise de, bugünkü teşvik 
sisteminin temelleri 28.07.1967 tarih ve 933 sayılı “Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına 
Dair Kanun”la atılmıştır. Türkiye’de yatırımların teşviki, kalkınma planları ve yıllık programlar 
doğrultusunda hazırlanan mevzuat ile yürütülmektedir.

Son yıllarda yatırım teşvik belgesine bağlanan temel destek ve teşvikler, Hazine Müsteşarlı-
ğınca verilmektedir.

Devlet yardımlarından yararlanmanın öncelikli şartı, yatırım teşvik belgesi (YTB) sahibi ol-
maktır. Yatırım teşvik belgesi Hazine Müsteşarlığınca yatırımcılara yatırımları sebebiyle verilen 
ve vergisel avantajlardan faydalanabilmeyi sağlayan belgedir. Teşvik belgesi; “yatırım teşvik bel-
gesini” ifade etmektedir.

Kaynak:  KÜÇÜKOĞLU, M. (2005). Vergisel Teşviklerin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üzerine Uygulama, Uludağ Üniversitesi  
 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Bursa.
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3.HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

14.07.2009 tarih ve 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve 
28.07.2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO:2009/1)” ile teşvik sistemi yeniden 
düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile ülkemiz 4 bölgeye ayrılmış ve teşvik uygulaması bu bölgele-
re göre farklılaştırılmıştır. Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri 4 üncü bölgede yer almaktadır. Gerçek 
Kişiler, Adi Ortaklıklar, Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İş Ortaklıkları, Kamu Kurum ve Ku-
ruluşları (Genel ve Özel  Bütçeli Kurum ve Kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları % 50’yi geçen kurum ve 
kuruluşlar), Kamu Kuruluşu NiTeliğindeki Meslek Kuruluşları, Dernekler ve Vakıflar teşvikten 
yararlanabilmektedirler. Bu teşvikten yararlanılabilmesi için Yatırım Teşvik Belgesi çıkarılması 
gerekmektedir.

Kaynak:
http://www.hazine.gov.
tr/irj/go/km/docs/docu-
ments/Hazine%20Web/
Mevzuat/Yeni%20T.

Diyarbakır - Şanlıurfa Yatırıma Başlama Tarihi

TRC2 BÖLGESİ 31.12.2010’dan önce 31.12.2010’dan sonra

Vergi İndirimi

Yatırım Yeri Tahsisi Bölgesel desteklerden yararlanacak bütün yatırımlar

60

90

7 Yıl

5 

2

25

80

5 Yıl

5

2

KDV İstisnası Tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar

Gümrük Vergisi Muafiyeti Tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar

Bölgesel Asgari Sabit Yatırım Tutarı 500 bin TL ( Sektörel olarak farklılık gösterebilmektedir. 
Asgari yatırım tutarı ve kapasiTeleri için 2009/15199 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı Ek-2 tablosuna bakınız).

Sigorta Primi İşveren Hissesi

Faiz desteği

Yatırıma Katkı Oranı (%)

TL Kredisi (puan)

Vergi İndirimi (%)

Dış/Döviz Kredisi (puan)
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Bölgesel teşviklerin yanı sıra, Büyük Ölçekli Yatırımlar1, Ar-Ge2  ve Çevre Yatırımları3  ile  
31.12.2010 tarihine kadar bütünüyle I.ve II. Bölgeden IV. Bölgeye taşınan, en az 50 kişilik istih-
dam sağlayan tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim ile deri ve deri mamulleri sektörleri de teşvik 
kapsamına girmektedir.

Uygulanan teşvikler ve yatırım teşvik belgesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

1  13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18.02.2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 32/A maddesinde belirtilen 50 
Milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar.

2  Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesi veya yok edilmesine 
yönelik yatırımları.

3   Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun 
sağlanması amacıyla yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, bu tür faaliyet sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve 
üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların teknolojik açıdan iyileştirilmesi ve teknoloji uyarlanması için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her 
aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlar. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA

Tel: 0 312 204 60 00 | http://www.hazine.gov.tr
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4. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan devlet yardımları enstrümanları aşağıda belirtil-

mektedir:
Dış Ticaret Müsteşarlığı bu desteklerin uygulanmasında özellikle başvuruların alınması nokta-

sında İhracatçı Birlikleri, TÜBİTAK, İGEME ve TTGV ile birlikte çalışmaktadır. Dâhilde İşleme Rejimi 
ile serbest dolaşımda bulunmayan hammadde veya yarı mamulün Türkiye’de işlenmek üzere ithal 
edilmesi ve işlenerek elde edilen ürünün ihraç edilmesi sonucunda alınan teminatın veya verginin 
geri verilmesi yoluyla ihracatçı desteklenmektedir. Ayrıca, yurtiçinde serbest dolaşımda bulunan eş-
yanın geçici olarak ihraç edilmesi ve işleme tabi tutulduktan sonra tekrar serbest dolaşıma sokul-
ması durumunda ise Hariçte İşleme Rejimi kapsamında gümrük vergilerinden kısmen ya da tama-
men muafiyet gibi kolaylıklar da sağlanmaktadır.

 TEBLİĞ ADI TEBLİĞ NO
1 Uluslararası NiTelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi 95/7
2 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi  97/5
3 Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı 98/10
4 İstihdam Yardımı Hakkında  2000/1
5 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 2009/5
6 Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi  2010/6
7 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve 
 TURQUALITY®’nin Desteklenmesi 2006/4
8 Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  2006/6
9 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi  2010/8
10 Tasarım Desteği  2008/2
11 Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları 2004/5
12 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları 2009/1

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA  | Tel: 0 312 204 75 00 | http://www.dtm.gov.tr - ihr@dtm.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için:
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5. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ar-Ge Merkezlerine (Ar-Ge Merkezleri, Rekabet Öncesi İşbirliği 
Projeleri ve Tekno Girişim Sermayeleri) verilen destekler, Geleneksel El Sanatlarının Geliştiril-
mesi amacıyla yurt içindeki fuarlara katılacak katılımcılara ücretsiz yer tahsisi, Endüstri Bölge-
lerinin Kamulaştırma ve Altyapı İnşaatı Giderlerinin Karşılanması, yatırım teşvik belgesi başvu-
rusunda kullanılacak Yatırım Bilgi Formlarının ücretsiz olarak hazırlanması, çeşitli sektörlerle 
ilgili Fizibilite Etütlerinin hazırlanması, OSB (Organize Sanayi Bölge)’lerini ve KSS (Küçük Sanayi 
Sitesi)’lerini kredilendirilmesi, San-Tez Programı kapsamında İnovasyon ve AR-GE çalışmaları-
nın Üniversite - Sanayi – Kamu İşbirliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde desteklenmesi, Tekno-
girişim Desteği kapsamında yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin desteklenmesi 
ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin desteklenmesi gibi destek türlerinde kredilendirme, hibe, 
vergi muafiyetleri ve teknik destek araçları ile Üreticiler, Sanayiciler, Esnaflar, Tüccarlar, Birlik 
Kooperatifleri, Yeni Girişimciler ve Öğretim Üyelerine çeşitli destekler sunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Eskişehir Yolu 7. Km ODTÜ Karşısı No:154 ANKARA

Tel: 0 312 201 50 00 | http://www.sanayi.gov.tr/ -webmaster@sanayi.gov.tr
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6. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE   
     DESTEKLEME  İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

“Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan, 
yüksek nitelikli ve öncü bir kurum olmak” vizyonu ile hareket eden KOSGEB, Kredi Faiz, KOBİ 
Proje, Tematik Proje, İşbirliği Güçbirliği, AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama, Genel, Gi-
rişimcilik, İhracat Kredisi ve Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programları ile KOBİ’lerin 
uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını kolaylaştırmaya, işletmelerin proje üretebilme 
kapasitelerini artırmaya, meslek kuruluşlarının proje geliştirmesinin teşvik edilmesine, bölge-
sel ve sektörel ihtiyaçların karşılanmasına, uluslararası mevzuat ve önceliklere uyum sağlan-
masına, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve güçlerinin artırılmasına, işbirliği kültürünün 
geliştirilmesine, AR–GE kapasitesinin geliştirilmesine, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve 
buluşlara sahip girişimlerin geliştirilmesine, inovasyon faaliyetlerinin ticarileştirilmesine, yurt 
içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştiril-
mesine, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına ve yeni girişimcilerin desteklenmesine ve 
KOBİ’lerin ihracat güçlerini artırmaya yönelik geri ödemeli (kredi) ve geri ödemesiz (hibe) des-
tekler sunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:

KOSGEB 
Abdülhak Hamit Cad. No:866  Altmışevler / MAMAK / ANKARA

Tel: 0 312 595 28 00 – 444 1 567 | http://www.kosgeb.gov.tr
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7. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Geniş hizmet ağı ve güçlü kapasitesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ülkemizin her yerinde 
üreticiyi destekleme ve kırsal kalkınma faaliyetleri yürütmektedir. Bakanlık Çiftçi Kayıt Siste-
mine dahil olan üreticileri; Mazota, Gübreye ve Toprak Analizine, Organik Tarım ve İyi Tarım Uy-
gulamalarına, Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştirenlere, Fındık Üretenlere ve 
Alternatif Ürüne Geçenlere, Kütlü Pamuğa, Yağlı Ayçiçeğine, Soya Fasulyesine, Kanolaya, Zeytin-
yağına, Aspire, Hububata, Baklagile, Yaş Çaya, Hayvancılığın Geliştirilmesine, Kırsal Kalkınmaya, 
Tarım Sigortalarına, Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile 
Sertifikalı Tohum Üretimine, Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunmasına ve Ar-Ge Destekle-
rine kadar tarım ile ilgili akla gelebilecek hemen her alanda desteklemektedir.

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle de çiftçilerin ucuz finansal 
kaynaklara ulaşımı kolaylaştırılmaktadır. Bunlarla beraber, dış kaynaklı (Diyarbakır-Batman-Si-
irt Kalkınma Projesi, Tarım Reformu Uygulama Projesi gibi), iç kaynaklı (Su Ürünleri Üretiminin 
Geliştirilmesi, Çayır, Mera, Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Projesi gibi) ve AB destekli (Kır-
sal Alanda Çalışanlar İçin Daha Güvenli Tarım/Safer Agriculture for Employees in Rural-SAFE, 
Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi gibi) projelerle de aktif bir şekilde hem üreticiler 
desteklenmekte, hem de kırsal alanda refah seviyesinin artırılmasına, eğitim/bilinçlendirmeye 
yönelik olarak altyapı ve üstyapı projeleri hayata geçirilmektedir. Ayrıca, AB ve uluslararası ku-
ruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına 
yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasını sağlamak amacı ile Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (http://www.tkdk.gov.tr) kurulmuştur.

Ayrıntılı bilgi için en yakınınızdaki Tarım İl Müdürlüğü veya:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi  

8. Kat Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu / ANKARA Tel: 0 312 285 65 22 | http://www.taryat.gov.tr
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8. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

“Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, ve-
rimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve uyumun artırılması-
na katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmak” misyonunu benimseyen Gelir İdaresi 
Başkanlığı gelir toplama faaliyetinin yanı sıra sağladığı desteklerle yatırımın teşvik edilmesinde 
de rol oynamaktadır.

Konularına Göre Vergisel Teşvikler:
•	 Yatırım	İndirimi	İstisnası	
•	 AR-GE	İndirimi
•	 AR-GE	Faaliyetlerine	Yönelik	Diğer	Teşvikler
•	 Eğitim	ve	Öğretim	İşletmelerinde	Kazanç	İstisnası	
•	 Araçlar,	Petrol	Aramaları	ve	Teşvik	Belgeli	Yatırımlarda	Katma	Değer	Vergisi	İstisnası	
•	 Endüstri	Bölgelerinde	Uygulanan	Vergisel	Teşvikler	
•	 Teknoloji	Geliştirme	Bölgelerinde	Uygulanan	Vergisel	Teşvikler	
•	 Serbest	Bölgelerde	Uygulanan	Vergisel	Teşvikler	
•	 Organize	Sanayi	Bölgelerinde	Uygulanan	Vergisel	Teşvikler	
•	 Kredi	Teminine	İlişkin	İşlemlerde	Vergi,	Resim	ve	Harç	İstisnası	
•	 Yatırımların	ve	İstihdamın	Artırılmasına	Yönelik	Vergisel	Teşvikler	
•	 Kültür	Yatırımları	ve	Girişimlerine	Yönelik	Vergisel	Teşvikler
•	 İndirimli	Kurumlar	Vergisi	
•	 KOBİ	Birleşmelerinde	Vergisel	Teşvikler

Ayrıntılı bilgi için:

Gelir İdaresi Başkanlığı
İlkadim Cad. 06450 Dikmen/ANKARA
Tel: 444 0 189 | http://www.gib.gov.tr
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9. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI VE KALKINMA AJANSLARI

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) sunmuş olduğu birçok hizmetin yanı sıra proje teklif çağrısı 
yöntemi ile Bilim ve Teknoloji Sektörüne sunduğu destekle, “uzmanlık ve mükemmeliyet mer-
kezleri” ve “merkezi araştırma laboratuarları” adı altında, AR-GE altyapısı ve araştırmacı insan 
gücü bakımından belirli kapasiteye ulaşmış üniversiteler ile araştırma kurumlarının destek-
lenmesi ve araştırma altyapısı eksik olan üniversite ve araştırma kurumlarında ileri düzeydeki 
araştırma projelerinin yürütülmesini sağlayacak ve kurumdaki bütün araştırmacıların ihtiyaçla-
rına cevap verecek büyük ölçekli merkezlerin oluşturulmasını amaçlamaktadır. DPT tarafından 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il düzeyinde valilikler tarafından izlenen Sosyal Destek 
Programı (SODES) ise istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında, göç, yok-
sulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede 
karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır. Devlet Planlama Teşkilatı Dış Ekonomik 
İlişkiler Genel Müdürlüğü Program Yönetim Merkezi (PYM) ile Suriye’de Devlet Planlama Ko-
misyonu (DPK) tarafından icra edilen Türkiye–Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı (TS-BİP), 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki ekonomik, 
sosyal, kültürel ve bilimsel işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bunlarla beraber DPT koordinasyonunda kurulan 26 Ajans sorumlu oldukları bölgelere yö-
nelik olarak, yerelden gelen talepler doğrultusunda, ulusal planlarla uyumlu bir şekilde MALİ 
DESTEKLER adı altında Doğrudan Finansman Desteği, Doğrudan Faaliyet Desteği, Güdümlü 
Proje Desteği, Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği ve Teknik Destek araçları ile çeşitli destekler 
sunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi il valilikleri, bölgenizde bulunan kalkınma ajansı ve ajans yatırım destek ofisle-
rinden alınabilir.
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KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi
Karacadağ Kalkınma Ajansı Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 

Bağlar / DİYARBAKIR
Tel: 0 412 237 12 16 | http://www.investdiyarbakir.com

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi
İl Özel İdare Binası Zemin Kat Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:7/A ŞANLIURFA

Tel: 0 414  314 98 03 | http://www.investsanliurfa.com

Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi için:

http://www.karacadag.org.tr
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10. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet 
eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma 
vizyonunu benimseyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), akademik 
ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri destekleme, ulusal öncelikler 
doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten AR-GE enstitülerini işletme 
işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her 
kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayımlamaktadır. Bilim insanlarının 
yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte; özendirilmekte 
ve üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanmaktadır. Ülkemi-
zin rekabet gücünün artırılması hedefine sahip olan TÜBİTAK’ın yürüttüğü destek programları 
şunlardır:

SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ
•	 Sanayi	AR-GE	Projeleri	
•	 Proje	Pazarları	
•	 	KOBİ	AR-GE	Başlangıç	
•	 Teknoloji	ve	Yenilik	Odaklı	Girişimleri	

(TEKNOGİRİŞİM)
•	 Uluslararası	Sanayi	AR-GE	Projeleri	

KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME PROJELERİNİ 
DESTEKLEME PROGRAMI
•Kamu	Kurumları	Araştırma	ve	Geliş-

tirme Projeleri

AKADEMİK AR-GE DESTEKLERİ
•	 Bilimsel	ve	Teknolojik	Araştırma	Projeleri	
•	 Hızlı	Destek	
•	 Kamu	Kurumları	Araştırma	ve	Geliştirme	Projeleri	
•	 	Patent	Başvurusu	Teşvik	ve	Destekleme	
•	 Evrensel	Araştırmacı	(EVRENA)	Programı
•	 Uluslararası	Bilimsel	Araştırma	Projelerine	Katılma	
•	 Bilimsel	ve	Teknolojik	İşbirliği	Ağları	ve	Platformları	Kurma	

Girişimi Projeleri (İŞBAP) 
•	 Ulusal	Genç	Araştırmacı	Kariyer	Geliştirme	(Kariyer	Programı)

BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ

•	 Doğa	Eğitimi	ve	Bilim	Okulları		
•	 Bilim	Merkezi	Kurulması	
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Bu başlıkların yanı sıra çeşitli burslar veren TÜBİTAK, Avrupa Birliği 7’inci Çerçeve Progra-
mını da yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

TÜBİTAK Başkanlık
TÜBİTAK Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere / ANKARA

Tel: 0 312 468 53 00 | http://www.tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü Ulusal Koordinasyon Ofisi
TÜBİTAK Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere / ANKARA

Tel: 0 312 427 23 02 | http://www.fp7.org.tr
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TTGV
Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat:5-6  Bilkent 06800 ANKARA

Tel: 0 312 265 02 72 | http://www.ttgv.org.tr

11. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI 

6 özel sektör, 6 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 14 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulan, 
“ulusal inovasyon sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve ekolojik sistemin korunmasına yö-
nelik etkin rolünü sürdürmek; kendi alanında uluslararası platformda örnek alınan ana oyuncu 
olmak” vizyonuna sahip ve “ülkemizdeki teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek, üreti-
cilerin uluslararası rekabet güçlerini artırmak” misyonu ile hareket eden Türkiye Teknoloji Ge-
liştirme Vakfı (TTGV) “Bilginin Ticarileştirilmesi” yaklaşımıyla, ülkemizde AR-GE ve inovasyon 
bilincinin yaygınlaşmasına ve Ulusal İnovasyon Sistemimizin gelişmesine katkıda bulunması he-
defi doğrultusunda geliştirilmiş destekler sunmaktadır. AR-GE Proje Destekleri başlığı altında  
Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği, Ticarileştirme Projeleri Desteği, İleri Teknoloji Projeleri 
Desteği ve Çevre Proje Destekleri başlığı altında Çevre Teknolojileri Desteği, Enerji Verimliliği 
Desteği, Yenilenebilir Enerji Desteği verilmektedir. Ayrıca ülkemizde mevcut sanayi yapısı, tek-
noloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası rekabet üstünlüklerine ait kriterler esas alınarak, 
hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma, teknoloji 
geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin, ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken 
tedbirleri tespit eden projelere yönelik Stratejik Odak Konuları Projeleri desteklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:
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Bilgi Merkezi World Bank (WB) - TEPAV
Söğütözü Cad. No:43 TOBB - ETU Yerleşkesi 2. Kısım P.K.06560 ANKARA

Tel: 0 312 292 55 66 | http://go.worldbank.org/GXZOFZWVK0

12. DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası-Sivil Toplum ilişkileri 1990’lı yılların ortalarına doğru yoğunlaşmaya başlamış 
ve artarak devam etmiştir. Sivil Toplum Örgütlerinin kalkınma süreçlerinde daha etkili aktörler 
haline gelmesiyle STÖ’ler ile olan ilişkiler Bankanın kurumsal stratejisinin önemli bir parçası 
haline gelmiştir. Banka, sivil toplum ve hükümetler arası diyalogu ve ortaklığı kolaylaştırarak, 
politikalar ve programlar konusunda STÖ’ler ile istişare ederek, teknik yardım ve eğitim hizmet-
leri için sözleşme yaparak, sivil toplum girişimleri için finansman sağlayarak ve ortak program-
lar yöneterek STÖ’ler ile doğrudan ortaklık kurarak STÖ’leri desteklemektedir.

Ayrıntılı bilgi için:
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Türkiye Kalkınma Bankası 
Necatibey Caddesi No:98 06100 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 312 231 84 00 | http://www.kalkinma.com.tr

13. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Kredi Ürünleri:

Ayrıntılı bilgi için:

Kalkınma Yatırım Kredisi - TL

Kalkınma İşletme Kredisi - TL

Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir 
Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı 
Kobi Geliştirme Kredisi

İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı 
Yatırım Kredisi

Belirlenen alanlarda yatırım yapan yatırımcıların sabit yatırım tutarı 
harcamalarının finansmanıdır.

Belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin işletme sermayesi 
ihtiyaçlarının belirli oranda finansmanıdır.

Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek Yenilenebilir Kaynaklara dayalı 
enerji üretim yatırımları ve enerji verimliliği sağlayan yatırımların mal, 
hizmet, inşaat giderleri ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetlerinin 
finansmanıdır.

KOBİ’lerin yapacakları yatırımların yurt içi ve yurt dışı harcamalarının 
finansmanıdır.

Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımcıların belge kapsamında yerli ve 
ithal makine-teçhizat alımlarının ve bu makine-teçhizatla ilgili montaj 
hizmetlerinin finansmanıdır.
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14. TÜRKİYE SINAÎ KALKINMA BANKASI (TSKB)

Kredi Ürünleri:

KOBİ KREDİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE 
KREDİLERİ

İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK 
KREDİSİ

FİNANSAL KİRALAMA

TSKB, küçük ve orta ölçekli firmaların (KOBİ), Türkiye genelinde gerçekleştirecekleri ya-
tırımların finansmanını sağlamak amacıyla Dünya Bankası (IBRD), AYB (Avrupa Yatırım 
Bankası), AKKB (Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası) kaynaklarından sağlanan fonlara 
aracılık etmektedir. Bu kapsamda özel sektör yatırımlarına mali destek sağlanmakta, 
danışmanlık, teknik yardım ve finansal aracılık hizmetleri verilmektedir. Kullandırılan 
KOBİ kredilerinin amacı; özel sektöre ait imalat sanayii, tarıma dayalı sanayii, turizm 
ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların yatırım projelerine finansman 
sağlamaktır. 

Alman Sanayileşme Fonu, Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası gibi kaynaklar-
dan sağlanan krediler ile pek çok çevre yatırımı finanse edilmiştir.

TSKB, Dünya Bankası’ndan sağladığı İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi’nin (Export 
Finance Intermediary Loan) banka ve finansal kiralama şirketlerine kullandırımında 
aracı ve kontrolör banka görevini üstlenmiştir. TSKB, Türk özel sektör firmalarının ih-
racatı artırmaya yönelik yatırımlarının ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanına 
yönelik kullandırılması maksadı ile sağladığı bu kaynağın yaygın kullandırılabilmesi için, 
ticari bankalar ve finansal kiralama kurumları ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar aracı-
lığı ile bu kaynakların Türk özel sektörünün ihracatçı firmalarına ulaşmasını sağlamıştır. 

TSKB, özel statüsü nedeniyle yatırımları kendi bünyesinde finansal kiralama yöntemiyle 
de finanse edebilmektedir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
Meclisi Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 İSTANBUL

Tel: 0 212 444 8752 | http://www.tskb.com.tr

Ayrıntılı bilgi için:
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15. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK )

Kredi Ürünleri:

Kısa Vadeli İhracat Kredileri:
Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı 
mal üreten imalatçı firmalara, özellikle ihracata 
hazırlık döneminde finansman gereksinimleri-
nin karşılanması amacıyla, kısa vadeli ihracat 
kredileri tahsis etmektedir..

Özellikli Krediler:
Türk Eximbank, İhracatçıları ve yurt dışında 
yatırım yapan müteşebbisleri özellikli kredi 
programları ile de desteklemektedir. 

Döviz Kazandırıcı Hizm. Kap. Krd.

Dünya Bankası Kaynaklı Krd.

İhracata Dönük Üretim Fin. Krd.

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Serbest Bölgeler

•	 Sevk	Öncesi	İhracat	Kredileri
•	 Dış	Ticaret	Şirketleri	Kısa	Vadeli	İhracat	Kr.
•	 İhracata	Hazırlık	Kredileri	
•	 KOBİ	İhracata	Hazırlık	Kredileri	
•	 Sevk	Öncesi	Reeskont	Kredisi
•	 Kısa	Vadeli	İhracat	Alacakları	İskonto	Prog.
•	 Yurt	Dışı	Mağazalar	Yatırım	Kredisi
•	 Özellikli	İhracat	Kredisi
•	 Gemi	İnşa	ve	İhracatı	Finansman	Programı
•	 Yurtdışı	Müteahhitlik	Hizmetlerine	Yönelik	Teminat	Mektubu	Prog.
•	 Yurtdışı	Müteahhitlik	Hizmetleri	Köprü	Kredisi
•	 Uluslararası	Nakliyat	Pazarlama	Krd.
•	 Turizm	Kredisi
•	 Döviz	Kazandırıcı	Hizmetler	Kredisi
•	 İhracat	Finansmanı	Aracılık	Krd.(EFIL-IV)
Türkiye’de üretilecek mallarının serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü 
karşılığında hammadde, ara malı ve yatırım malları alımlarının finansmanı 
Uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firmaların, yurt dışı fuar katılım 
ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
•	 Serbest	Bölgeler	Sevk	Öncesi	Döviz	İhracat	Kredisi	Programı
•	 Serbest	Bölgeler	İhracata	Hazırlık	Döviz	Kredisi	Programı
•	 Serbest	Bölgeler	İhracat	Finansmanı	Aracılık	Kredisi	(EFIL-IV)
•	 Serbest	Bölgeler	Gemi	İnşa	ve	İhracatı	Finansman	Programı

Türk Eximbank
Müdafaa Cad. No:20 06100 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0 312 417 13 00 | http://www.eximbank.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için:
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16. TÜRKİYE ESNAF SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET   
 KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

TESKOMB, küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulan kooperatif birliklerinin üst örgütüdür. TESKOMB kredi olanaklarının arttırılmasının yanı 
sıra Birliklere yönelik eğitim ve seminer düzenlemek ile kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusun-
da çalışmalar yapmak gibi faaliyetler de yürütmektedir. Devlet tarafından tahsis edilen kaynak-
ların kullanımı için Halk Bankası görevlendirilmiştir. 

Kredilerden yararlanabilmek için:
•	 Esnaf	ve	sanatkâr	olmak,	
•	 Esnaf	ve	sanatkâr	siciline	kayıtlı	bulunmak,	
•	 İş	veya	ikamet	yeri	kooperatifin	çalışma	bölgesi	içinde	bulunmak,	
•	 Aynı	zamanda	başka	bir	Esnaf	ve	Sanatkârlar	Kredi	ve	Kefalet	Kooperatifi	ortağı	olmamak
 gerekmektedir.
Krediler:
•	 İşletme	Kredisi
•	 Şoför	Esnafının	Ticari	Taşıt	Alımına	Yönelik	Kredilendirilmesi
•	 Esnaf	ve	Sanatkârların	İşyeri	Alımına	Yönelik	Kredilendirilmesi
•	 Esnaf	ve	Sanatkârların	Son	Teknoloji	Makine/Ekipman	ve	Demirbaş	Alımları	ile	İşyeri	Moder-

nizasyonuna Yönelik Kredilendirilmesi
•	 Aylık	Eşit	Taksitli	İşletme	Kredisi
•	 Tesis	Kredisi
•	 İstihdamı	Destekleme	Kredisi
•	 Kooperatif	İhracat-Tesis	Kredisi
•	 Iskonto	Kredisi
•	 Şoför	Taşıt	Edindirme	Kredisi
•	 Şoför	Esnafına	Taşıt	Onarım	Kredisi
•	 Servis	Aracı	Kamyonet	Yenileme	Kredisi
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Ayrıntılı bilgi için en yakınınızdaki Halk Bankası şubesi ve:

Türkiye Esnaf Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği
Cinnah caddesi no: 5  Kavaklıdere–Çankaya/ANKARA  PK : 06680

Tel: 0 312 468 60 81| http://www.teskomb.org.tr
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17. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

Tarım Kredi Kooperatifleri 145 yıllık bir geçmişe sahip yaygın şube ağı ve kooperatifçilik ala-
nında yetişmiş nitelikli personeliyle tarımsal üretim yapan ve Kooperatiflere üye olan üreticilerin 
ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla ortaklarına kısa ve orta vadeli kredileri kullandırmaktadır.

Krediler:

Ayrıntılı bilgi için:

KISA VADELİ İŞLETME KREDİLERİ
Tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre, zirai mü-
cadele ilacı, karma hayvan yemi, akaryakıt gibi 
girdilerin temini ve nakit ihtiyaçlarının karşılan-
ması amacı ile bir yıl vade ile verilen kredidir

•	 İşletme	(Çevirme)	Kredileri

•	 Tohumluk	Kredileri

•	 Kimyevi	Gübre	Kredileri

•	 Hayvancılık	İşletme	Kredileri

•	 Tarımsal	İlaç	Kredileri

•	 Akaryakıt	Kredisi

ORTA VADELİ YATIRIM KREDİLERİ
Donatma Kredileri; tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını 
oluşturan her nevi tarımsal araç, meyve fidanı ile irat hayvanlarının sağlanması 
amacıyla en çok 3 yıla kadar vade ile açılan ayni olarak kullandırılan krediler-
dir.

•	 Tarımsal	Araç-Gereç	Kredileri

•	 Hayvancılık	Donatma	Kredileri	

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 216 40 00 | http://www.tarimkredi.org.tr



26

18 . BÜYÜKELÇİLİKLER
Büyükelçilikler tarafından verilen hibeler gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal geliş-

mişliğine ve refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmak amacı ile sağlanan küçük çaplı hibe-
lerdir. Bu hibelerden haberdar olabilmek için büyükelçiliklerin sayfalarının düzenli olarak takip 
edilmesi faydalı olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için:

ABD	Büyükelçiliği	 http://turkish.turkey.usembassy.gov	

Danimarka Büyükelçiliği http://www.ambankara.um.dk/tr 

Avustralya	Büyükelçiliği	 http://www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/home.html	

Hollanda Büyükelçiliği http://www.minbuza.nl/PostenWeb/T/Turkije/Hollanda_Büyükelçiligi 

İsveç	Büyükelçiliği	 http://www.swedenabroad.com/Start____6137.aspx	

İngiltere Büyükelçiliği http://ukinturkey.fco.gov.uk/tr 

Finlandiya	Büyükelçiliği	 www.finland.org.tr/	

Japonya Büyükelçiliği http://www.tr.emb-japan.go.jp/ 

	Kanada	Büyükelçiliği	 http://www.canadainternational.gc.ca/turkey-turquie/index.aspx?lang=tur	
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