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Bilindiği üzere, fikri haklara dayalı ekonomik ürünler kültür endüstrisinin 
temelini oluşturmaktadır. Günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen endüst-
rilerinden biri olan kültür endüstrisi, ülke ekonomisine katkıda bulunma-
sının yanı sıra istihdam kaynağı yaratması ve ihracat geliri elde edilmesin-
de de önemli bir rol oynamaktadır.  Kültür endüstrisinin oluşturduğu bu 
potansiyel ülkemizde her geçen gün daha da fark edilmektedir. Böylece, 
Türkiye’nin sahip olduğu kültürel zenginliğin artırılması için gerekli adım-
ların atılma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde 
fikri haklar alanındaki teşvik sisteminin tanıtılması, bu amaçla bir teşvik 
rehberinin ve etki analizinin hazırlanması  büyük önem arz etmektedir.  

Bahse konu teşvik rehberi ve etki analizi, Ulusal Fikri Haklar Stratejisi 
ve Eylem Planı (2015-2018) doğrultusunda, “Piyasa algısı ve değere dö-
nüştürme altyapısı geliştirilerek, fikri hakların ticarileştirilmesine ilişkin 
mekanizmaların etkinliğinin arttırılması”na yönelik 3 no'lu hedef kapsa-
mında yer alan 1 no'lu eylemde "Fikri haklar alanında devletçe sunulan 
teşvik sistemlerinin mevcut durum ve etki analizi yapılacak ve teşvik reh-
beri hazırlanacaktır" çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Söz konusu teşvik rehberi ile etki analizinin hazırlanması sürecinde fikri 
haklar alanında sunulan teşvik rehberi ve etki analizinin mevcut durumu-
na ilişkin olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmıştır.
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1 TANITMA FONU DESTEKLERİ

a. Sorumlu Birim

Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği

b. Amacı ve Kapsamı

Destekler amacı, ülkemizi yurt içi ve yurt dışında çeşitli yönleriyle tanıt-
makla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının 
yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, 
milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde 
yönlendirmeye çalışmaktır.

c. İlgili Mevzuat

 »  10.6.1985 tarihli ve 3230 sayılı Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7/1939 
Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü 
Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun

BAŞBAKANLIK
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 »  Tanıtma Fonu Kurulunun Teşkili ile Çalışma ve Harcama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik

 » Tanıtma Fonuna Yapılacak Başvurular ile Destek Sağlanan Proje-
lerin Takibi ve Sonuçlandırılmasına Dair Usul ve Esaslar

d. Destek türleri

Ülkemizi yurt içi ve yurt dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli 
kuruluşların kaynaklarını artırmaya, Türk kültür varlığının yayılmasını 
sağlamaya, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmeye, milletle-
rarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendir-
meye yönelik projeler desteklenmektedir.

e. Başvurabilecek kişiler

Gerçek ve tüzel kişiler.

f. İletişim bilgileri

Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği
Adres: Necatibey Caddesi No:110/A Kat:1 Çankaya/ANKARA 
Tel: 0312 422 12 40
İnternet adresi: http://www.tanitmafonu.gov.tr/Default.aspx

Tamamen yurt dışında gerçekleştirilecek projeler için:

Dışişleri Bakanlığı 
Tanıtma Fonu Temsilciliği
Adres: Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 Çankaya / ANKARA 06100
Tel: 0312 292 10 00
İnternet adresi: 
http://www.tanitmafonu.gov.tr/Temsilcilikler.aspx?id=2
http://www.mfa.gov.tr/basbakanlik-tanitma-fonu-projeleri.tr.mfa



BAŞBAK
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Belgesel ve televizyon programı projeleri için:
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü 
Tanıtma Fonu Temsilciliği
Adres: Turan Güneş Bulvarı 06450 OR-AN ANKARA
Tel: 0312 463 43 43
İnternet adresi:
http://www.tanitmafonu.gov.tr/Temsilcilikler.aspx?id=4
http://www.trt.net.tr/Anasayfa/anasayfa.aspx

Kamu diplomasisine ilişkin projeler ile basın ve yayın projeleri için:

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
Tanıtma Fonu Temsilciliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:122 Çankaya/ ANKARA
Tel: 0312 583 60 00
İnternet adresi: 
http://www.tanitmafonu.gov.tr/Temsilcilikler.aspx?id=3
http://www.byegm.gov.tr/turkce

Diğer projeler için:

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Tanıtma Fonu Temsilciliği:
Adres: İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Kat: 2 Oda No: 208
Bahçelievler /ANKARA
Tel: 0312 212 83 93
İnternet adresi: 
http://www.tanitmafonu.gov.tr/Temsilcilikler.aspx?id=1
http://www.kultur.gov.tr/
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1 GENÇDES

a. Sorumlu birim

DESTEK 
ALANI DESTEK TÜRÜ SORUMLU BİRİM

Sanatsal 
Faaliyet 
Desteği

Animasyon film

Sinema Genel MüdürlüğüBelgesel film

Kısa film

Edebi eser yazım Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
MüdürlüğüDergi

Tiyatro metni yazım Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Müzik yapım Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI
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DESTEK 
ALANI DESTEK TÜRÜ SORUMLU BİRİM

Etkinlik 
ve Proje 
Desteği

Geleneksel sanatlar
Araştırma ve Eğitim Genel 
Müdürlüğü

Plastik sanatlar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Müzik Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Sahne Sanatları (tiyatro) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Sahne Sanatları (opera, bale 
vb.)

Devlet Opera ve Balesi Genel  
Müdürlüğü

Sahne Sanatları (halk dans. vb.) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Edebiyat
Kütüphaneler ve Yayımlar  Genel 
Müdürlüğü

Sinema Sinema Genel Müdürlüğü

Eser 
Üretim 
Desteği

Türk tarihinin önemli 
şahsiyetleri ve olayları ile masal 
kahramanlarının tanıtımına 
yönelik uzun metraj animasyon 
film, belgesel film 

Sinema Genel Müdürlüğü
Çocukların sorumlu birey 
olarak yetişmelerini sağlayacak 
içeriğe sahip uzun metraj 
animasyon film, bilgisayar 
oyunu

b. Amacı ve kapsamı

Gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaç-
layan, sanatın çeşitli dallarında üretecekleri eser ve projeler ile gençlere 
ve çocuklara yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirebilmesini 
sağlayacak; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde uygulanan bir des-
tekleme programıdır.
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c. İlgili mevzuat

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Gençlerle İlgili Sanatsal Faaliyet, Etkinlik 
ve Projeler ile Eserlere Verilecek Destekler İlişkin Usul ve Esaslar

d. Destek türleri

i- Eser Üretim Desteği:

Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının ta-
nıtımına yönelik;

 » Belgesel Film, 

 » Uzun Metraj Animasyon Film.

Çocukların sorumlu birey olarak yetişmelerine katkı sağlayacak içeriğe 
sahip;

 » Bilgisayar Oyunu,

 » Uzun Metraj Animasyon Film.

ii- Etkinlik ve Proje Desteği:

 » Geleneksel Sanatlar,

 » Sahne Sanatları,

 » Plastik Sanatlar,

 » Edebiyat,

 » Müzik,

 » Sinema.
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iii- Sanatsal Faaliyet Desteği:

 » Animasyon Film(Kısa metrajlı),

 » Belgesel Film,

 » Kısa Film,

 » Dergi,

 » Edebi Eser Yazım,

 » Tiyatro Metni Yazım,

 » Müzik Yapım.

 » türlerinde destek verilmektedir.

e. Başvurabilecek Kişiler

i- Eser Üretim Desteği 

 » Tüzel kişiler

ii- Etkinlik ve Proje Desteği

 » 14-29 yaş arasındaki gençler,

 » Gençlere ve çocuklara yönelik etkinlik ve projeler için gerçek ve 
tüzel kişiler

iii- Sanatsal Faaliyet Desteği 

 » 14-29 yaş arasındaki gençler
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f. İletişim bilgileri 

İnternet adresi: http://gencdes.kulturturizm.gov.tr/#   
E-posta: gencdes@kultur.gov.tr

Sinema Genel Müdürlüğü
Anafartalar Caddesi No:67 06250 Ulus/ANKARA
Telefon: 0312 509 45 00

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Fevzi Paşa Mah. B-Blok No:4 ULUS/ ANKARA
Telefon: 0312 309 90 50

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Roma Meydanı Hipodrom Cad.06330 Hipodrom/ANKARA
Telefon: 0312 384 42 00

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Çankaya/ ANKARA
Telefon: 0312 573 83 00

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No:8 ULUS / ANKARA
Telefon: 0312 309 24 12

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Korkutreis Mah. Hanımeli Sk. 11, 06430 Çankaya, ANKARA
Telefon: 0312 229 76 25
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2 Kültürel ve Sanatsal Etkinliklere İlişkin 
Destekler

a. Sorumlu Birim

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

b. Amacı ve kapsamı

Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta 
yok olmaya başlaması nedeniyle, kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve 
zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı şenlik, 
festival, anma günleri, konser, sergi, kongre, sempozyum, seminer, pa-
nel, fuar vb.  projelerin mali bakımdan desteklenmesidir. 

c. İlgili mevzuat

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfla-
rın Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik.

d. Destek Türleri 

Projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya yönelik mali destek.

e. Başvurabilecek kişiler

Yerel yönetimler ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti 
olan dernek ve vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir.
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f. İletişim Bilgileri

Adres: İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Çankaya/ Ankara
Tel: 0312 222 30 34
İnternet adresi: http://aregem.kulturturizm.gov.tr/  
E-posta: aregem@kultur.gov.tr
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3 Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin 
Türkçe Dışındaki Dillerde Yayınlanmasına 
İlişkin Destek (TEDA)

a.Sorumlu Birim

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

b. Amacı ve kapsamı

2005 yılından bu yana yürütülmekte olan TEDA; Türk kültür, sanat ve 
edebiyatı klasik ve çağdaş eserlerinin Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi 
ve yayımlanması için Türkiye dışında faaliyet gösteren yayınevlerine mali 
destek sağlayan bir çeviri ve yayım destek programıdır.

Destek programı kapsamında; yurt dışında faaliyet yürüten yayınevleri 
tarafından kendilerinin belirlediği bir eserin Türkçeden ilgili yabancı dile 
çevrilmesi ve yayımlanması için yapılan başvuru; kültür, sanat ve ede-
biyat alanlarında uzman kişilerden oluşan “TEDA Projesi Danışma ve 
Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmekte ve sonuca bağlan-
maktadır.

Başvurularda talep edilen belgeler arasında başvuru sahibi yayıncının 
eser sahibi ya da yasal temsilcileriyle imzaladığı telif hakkı sözleşmesi 
de yer almaktadır. Bu yolla, bir yandan Türkçenin yazı dili birikimi dün-
yanın farklı ülke ve bölgelerinde okurların ilgisine sunularak tanıtılırken 
bir yandan da fikri haklara dayalı ekonomik faaliyetlerin dolayısıyla kültür 
endüstrilerinin ihracat potansiyelinin geliştirilmesine katkıda bulunul-
maktadır.
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c. İlgili Mevzuat

 »  Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Ka-
nun

 »  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

 »  Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Diller-
de Yayımlanmasına Destek Projesi Yönergesi

d. Destek Türleri

 » Çeviri desteği

 » Basım desteği

e. Başvurabilecek kişiler 

Yurt dışında faaliyet gösteren yayınevleri ya da yayıncılık faaliyeti yürüten 
diğer kurum ve kuruluşlar destek için başvuru yapabilmektedir. Destek 
programına şahsi başvuru yapılamamaktadır.

f. İletişim bilgileri 

Adres: Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi B-Blok No: 4, 06030, 
Ulus – Ankara / Türkiye
Tel: 0312 309 90 01
İnternet adresi: www.teda.gov.tr 
E-posta: teda@kultur.gov.tr
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4 Edebiyat Eserlerini Destek Projesi

a. Sorumlu Birim

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

b. Amacı ve kapsamı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen bu destekle yeni ve özgün edebiyat 
eserlerinin üretilmesi,  yazılması ve yayımlanması, ayrıca yeni yazarların 
desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İlgili mevzuatta 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan deği-
şikliklerle ilk eser niteliği taşıyan bir edebiyat eserini yayımlayacak ya-
yınevine, ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara göre Türk Lirası cinsin-
den maddi destek sağlanacaktır. Yayıncılar tarafından yapılan başvurular 
arasından Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulunca 
desteklenmesine karar verilen eserlere, yayımcı tarafından bütün yü-
kümlülükler yerine getirildikten ve eserin basım ve teslim süreçleri ta-
mamlandıktan sonra ve taraflarca imzalanacak destek sözleşmesine da-
yanılarak yayın desteği sağlanacaktır. 

c. İlgili Mevzuat

 » 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun

 » Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

d. Destek Türleri

 » Yayın desteği
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e. Başvurabilecek kişiler 

Projenin mevcut durumunda projeye eser sahipleri başvurabilirken, 2017 
yılı içerisinde yapılması planlanan mevzuat değişikliğiyle Türkiye Yayıncı-
lar Birliği ya da Basın Yayın Birliği üyesi olan yayıncılar, yazarın ilk eseri 
niteliğindeki yayın projesiyle başvuru yapabileceklerdir.

f. İletişim bilgileri 

Adres: Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi B-Blok No: 4, 06030, 
Ulus – Ankara / Türkiye
Tel: 0312 309 90 01
İnternet adresi: http://ekygm.gov.tr/edebiyatdestek/web/
E-posta: edebiyatdestek@kulturturizm.gov.tr
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5 Sinema Yapım Destekleri, Sinema Senaryo 
Destekleri, Sinema Yapım Sonrası Destekleri

a. Sorumlu Birim

Sinema Genel Müdürlüğü

b. Amacı ve kapsamı

Bireyin ve toplumun sinema sanatı ürünlerinden verimli bir biçimde ya-
rarlanabilmesi ve sinema sanatının sunduğu olanaklardan yararlanarak 
çağdaş ve etkin bir kültürel iletişim ortamının yaratılması için sinema 
sektörünün eğitim, yatırım, girişim, yapım, dağıtım ve gösterim alanla-
rında geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

c. İlgili mevzuat

5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Sinema Filmlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelik.

d. Destek türleri

i.    Yapım Destekleri:

 » Uzun Metraj Kurgu Film Yapım

 » İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen

 » Belgesel Film Yapım

 » Kısa Film Yapım
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 » Animasyon Film

ii.  Proje Destekleri:

 » Araştırma-geliştirme

 » Senaryo ve diyalog yazılımı

iii.  Yapım Sonrası Desteği

- Destek kalemleri:  

 » Proje desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek 
miktarı o projenin toplam giderlerinin % 50’sini aşamaz.

 » Kurul, senaryo yazım projelerinde proje giderlerinin tamamının 
desteklenmesine de karar verebilir.

 »  Yapım desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek 
miktarı o yapımın toplam giderlerinin % 50’sini aşamaz.

 »  Yapım sonrası desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan 
destek miktarı toplam giderlerin % 50’sini aşamaz.

 »  Geri ödemeli olarak sağlanan doğrudan yapım ve yapım sonrası 
destekleri filmin gösterime girdiği veya girmiş sayıldığı yılı takip 
eden takvim yılı sonu itibariyle yapımdan elde edilen toplam hası-
lattan bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net 
tutardan toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu 
desteği geçmeyecek miktarda geri ödenir.

e. Başvurabilecek kişiler

Gerçek ve tüzel kişiler.
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f. İletişim bilgileri 

Adres: Anafartalar Caddesi No:67 06250 Ulus/ANKARA
Tel: 0312 509 45 00
İnternet adresi: hhttp://sinema.kulturturizm.gov.tr/
E-posta: info@sinema.gov.tr 
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6 Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların 
ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılan 
Yardımlar

a. Sorumlu Birim

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

b. Amacı ve kapsamı 

Bu desteğin amacı, tiyatro sanatının geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtıl-
ması, yaygınlaştırılması, toplumun her kesiminin verimli şekilde yarar-
lanması, özel tiyatroların desteklenmesi ve teşvik edilmesi, çağdaş ve et-
kin bir kültürel ve sanatsal iletişim ortamının yaratılması için, ülkemizde 
faaliyet gösteren özel tiyatroların projelerinin desteklenmesidir.

c. İlgili mevzuat

16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanunun 2/b  maddesi ve Kültür Ve Turizm Bakanlığınca 
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların Ve Özel Tiyatroların Projeleri-
ne Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik.

d. Destek türleri

Bu kapsamda özel tiyatroların sahnelediği profesyonel, geleneksel ve 
amatör tiyatro oyunlarının masraflarına nakdi destek sağlanmaktadır.

e. Başvurabilecek kişiler

Gerçek ve tüzel kişiler.
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f. İletişim bilgileri

Adres: Roma Meydanı Hipodrom Cad.06330 Hipodrom/ANKARA
Tel: 0312 384 42 00
İnternet adresi: http://www.guzelsanatlar.gov.tr/ 
E-posta: guzelsanatlar@kulturturizm.gov.tr
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7 Fikrî Mülkiyet Sisteminin Güçlendirilmesi 
İle Fikri Mülkiyete Konu Olan Kültürel ve 
Sanatsal Faaliyetlere İlişkin Destek

a. Sorumlu Birim

Telif Hakları Genel Müdürlüğü

b. Amacı ve kapsamı

Ülkemizde fikir ve sanat eserlerinin etkin bir şekilde korunarak nitelikli 
üretimin teşvik edilmesi, kültür endüstrisinin büyümesi ve yurtdışına 
açılması, fikri haklar sektörünün uluslararası rekabet gücünün yükseltil-
mesi, ülkemizin bu alanda uluslararası platformlarda temsil edilmesi ve 
işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

c. İlgili mevzuat

 » 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

 » Fikir Ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserle-
rin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan 
Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönet-
melik.

d. Destek türleri

 » Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ve 
projeler,

 » Fikri mülkiyete konu olan kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürü-
tülmesine yönelik faaliyetler ve projeler desteklenmektedir. 
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e. Başvurabilecek kişiler

Gerçek ve tüzel kişiler.

f. İletişim bilgileri

Adres: Yukarı Öveçler Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:4 
Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 573 83 00
İnternet adresi: http://www.telifhaklari.gov.tr/ 
E-posta: info@telifhaklari.gov.tr
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1 2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet 
Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar 
Kapsamında Verilen Destekler İle  2015/8 
Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti 
Desteklenmesi  Destekleri İle Döviz 
Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma 
Destekleri

a. Sorumlu Birim

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

b. Amacı ve Kapsamı

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet 
gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açıl-
ması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşla-
rın gerçekleştirdikleri faaliyetlere ait giderlerin desteklenmesine ilişkin 

EKONOMİ BAKANLIĞI
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Bakanlığımız tarafından 2011 yılından itibaren döviz kazandırıcı hizmet 
sektörlerine yönelik kapsamlı destek programları uygulanmaktadır. 
2015 yılı itibariyle uygulanan genel destek programının yanı sıra “Marka 
ve Turquality®” destek programları da yürürlüğe girmiştir. 

Anılan programlar kapsamında hizmet ihracatımız açısından önemli po-
tansiyeli olan ve fikri haklar içerisinde yer alan “film” sektörünün yanında 
“sağlık turizmi, eğitim, bilişim, perakende, gastronomi, yolcu taşımacılı-
ğı, yönetim danışmanlığı ve lojistik” sektöründe faaliyet gösteren kuru-
luşlar da belirlenen şartlarda destek programlarından faydalanmaktadır. 
Bununla birlikte, “yayıncılık” sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar 
için son dönemde yapılan değişiklik ile yurt dışında düzenlenen fuarla-
ra katılım desteklerinden yararlanma imkanı sağlanmış olup ek olarak 
yayıncılık sektöründe faaliyet göstermekte olan işbirliği kuruluşlarının 
da kapsama alınması sonrasında sektörün gelişiminin desteklenmesinin 
önü açılmıştır.

c. İlgili Mevzuat

2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkın-
da Karar, 2015-9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma 
Destekleri Hakkında Karar

d. Destek Türleri 

i. Film yapımcısı/dağıtımcı ve Film Platosu/Stüdyosu İşleten 

Şirketlere Yönelik Destekler:

Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye’de çekilmiş/üretilmiş olan sinema, 
belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatı üreten film 
yapımcısı şirketler veya söz konusu filmlerin dağıtımını gerçekleştiren 
dağıtımcı şirketler ile film platosu/stüdyosu işleten şirketler aşağıda lis-
telenen desteklerden faydalanabilmektedir.
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 » Tescil ve Korunma Desteği:  Ürün ve hizmet tesciline ilişkin 
harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt 
dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler %50 oranında ve 
yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir. Bakanlıkça belirlenen 
Hedef Ülkelere yönelik faaliyetlerde ise destek oranı 10 baz 
puan arttırılır. Ayrıca, mer’i 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkındaki Kararın Ek-1’inde yer alan Yatırım Teşvik 
Uygulamalarında Bölgeler listesinde 4., 5. ve 6. Bölge illerinde 
merkezi bulunan yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi 
durumunda destek oranı 10 baz puana kadar artırılabilir.

 » Rapor ve yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği: 
Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluş-
lardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslara-
rası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faali-
yetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki 
raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık 
hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler 
%60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenmek-
tedir. Destekten faydalanabilmek için faaliyet öncesi Bakanlığa ön 
onay başvurusunda bulunmak ve Bakanlıktan ön onay almış ol-
mak gerekmektedir.

 » Belgelendirme desteği: Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik 
teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ofis açılışı ile işletilme-
sini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili 
ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak ara-
nan veya pazara girişte avantaj sağlayan aynı zamanda Ekonomi 
Bakanlığı tarafından belirlenen “Desteklenen Belge ve Sertifikalar 
Listesi (EK-7B)”nde yer alan belge/sertifikalara ilişkin eğitim ve 
danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri %50 oranında 
ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

 » Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği: Yurtdışına yönelik ola-
rak gerçekleştirilen 2015/8 sayılı Karar’ın Ek-1’inde tanımlı bulu-
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nan Tv ve Radyo, internet, basılı tanıtım, açık hava, özel tanıtım 
giderleri gibi reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin 
giderler %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları des-
teklenir. Yararlanıcının söz konusu destek için faydalanma süresi 
desteğe konu ilk faaliyetinden başlamak üzere 4 yıl süre ile sınır-
landırılmıştır. Ekonomi Bakanlığınca belirlenen Hedef Ülkelere yö-
nelik faaliyetlerde ise destek oranı 10 baz puan arttırılarak uygu-
lanır. Ayrıca, mer’i 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkındaki Kararın Ek-1’inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamala-
rında Bölgeler listesinde 4, 5. ve 6. Bölge illerinde merkezi bulu-
nan yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek 
oranı 10 (yirmi) baz puana kadar artırılabilir.

 » Yurtdışı birim desteği: Yararlanıcıların doğrudan veya yurt dışın-
da faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları 
birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harca-
maları %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD 
Doları desteklenir. Birimin Bakanlıkça belirlenen Hedef Ülkeler-
de yönelik faaliyetlerde ise destek oranı 10 baz puan arttırılarak 
uygulanır ve en fazla 10 birime kadar desteklenir. Yararlanıcının 
söz konusu destek için faydalanma süresi desteğe konu edilen ilk 
kira ödemesinden başlamak üzere birim başına 4 yıl süre ile sı-
nırlandırılmıştır. Ayrıca, mer’i 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkındaki Kararın Ek-1’inde yer alan Yatırım Teşvik 
Uygulamalarında Bölgeler listesinde 4, 5. ve 6. Bölge illerinde 
merkezi bulunan yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi duru-
munda destek oranı 10 (yirmi) baz puana kadar artırılabilir. 

 » Danışmanlık desteği: Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını 
artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pa-
zara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik 
giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları des-
teklenir. Destekten faydalanabilmek için faaliyet öncesi Ekonomi 
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Bakanlığına ön onay başvurusunda bulunmak ve Bakanlıktan ön 
onay almış olmak gerekmektedir.

 » Acenta komisyon desteği: Film sektörlerinde filmlerin yurt dı-
şında satış ve/veya dağıtımına yönelik acentalara yapılan komis-
yon harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Do-
ları desteklenir. Yararlanıcının söz konusu destek için faydalanma 
süresi desteğe konu ilk faaliyetinden başlamak üzere 4 yıl süre ile 
sınırlandırılmıştır.

 » Film Yurtdışı Pazarlama Desteği: Bir filmin yurtdışında pazar-
lanmasına yönelik film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandır-
ma belgesi giderleri, dublaj ve alt yazı giderleri, filmin gösterime 
girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri, çoğal-
tım giderleri ve filmin pazarlandığı ülkede tanıtımına yönelik gör-
sel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri ülke/ülke grubu başına %50 
oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir. Film dağı-
tımcısı ve/veya yapımcısı şirketler aynı film için söz konusu destek 
unsurundan en fazla beş ülke/ülke grubu için yararlandırılır. Tür-
kiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel 
filmler için ise destek %70 oranında uygulanır.

 » Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklen-
mesi: Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo 
kirasına ilişkin kira giderleri % 20 oranında ve film başına 200.000 
ABD Doları tutarında desteklenir. 

 » Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklen-
mesi: Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam gi-
derleri; yararlanıcılar için % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD 
Doları desteklenir. Desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, 
reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilir. Bir film için 
verilen toplam destek tutarı 500.000 ABD Doları’nı geçemez.

 » Bireysel Katılımların Desteklenmesi: Ekonomi Bakanlığınca 
belirlenen ve Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’nde 
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yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film market-
leri gibi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin ödenen yer kirası, 
stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temiz-
lik giderlerinden oluşan katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisi-
nin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve 
etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir. Bakanlıkça 
belirlenen Hedef Ülkelere yönelik faaliyetlerde ise destek oranı 
%70 uygulanır.

 » Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi: İşbirliği 
kuruluşları veya organizatörlerce düzenlenen ve Bakanlıkça onay-
lanıp Desteklenen Milli Katılım Organizasyonları Listesi’nde yer 
alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi 
etkinliklere organizatör veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda 
gerçekleştirdiği toplu katılımlara ilişkin ödenen yer kirası, stant, 
dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik 
giderlerinden oluşan katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisi-
nin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları yararlanıcılar ve 
işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 
15.000 ABD Doları desteklenir. Bakanlıkça belirlenen Hedef Ülke-
lere yönelik faaliyetlerde ise şirketler için destek oranı %70 uygu-
lanır. 

ii- Yayınevleri ve Telif Ajanslarına Yönelik Destekler:

Türkiye’de yerleşik süreli ve süresiz basılı yayın yapan yayınevleri ile bu 
alanda faaliyet gösteren telif ajansları 2015/8 sayılı Karar kapsamında 
aşağıda sunulan desteklerden faydalanabilmektedir.

 » Bireysel Katılımların Desteklenmesi: Yararlanıcı ve işbirliği 
kuruluşlarının Bakanlıkça belirlenen ve Desteklenen Bireysel Or-
ganizasyonlar Listesi’nde yer alan fuar, kongre, konferans, semi-
ner, festival, film marketleri gibi etkinliklere bireysel katılımlarına 
ilişkin ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, 
internet, elektrik, temizlik giderlerinden oluşan katılım giderle-
ri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım 
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masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD 
Doları desteklenir. Bakanlıkça belirlenen Hedef Ülkelere yönelik 
faaliyetlerde ise destek oranı %70 uygulanır.

 » Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi: İşbirliği 
kuruluşları veya organizatörlerce düzenlenen ve Bakanlıkça onay-
lanıp Desteklenen Milli Katılım Organizasyonları Listesi’nde yer 
alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi 
etkinliklere organizatör veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda 
gerçekleştirdiği toplu katılımlara ilişkin ödenen yer kirası, stant, 
dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik 
giderlerinden oluşan katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisi-
nin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları yararlanıcılar ve 
işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 
15.000 ABD Doları desteklenir. Bakanlıkça belirlenen Hedef Ülke-
lere yönelik faaliyetlerde ise şirketler için destek oranı %70 uygu-
lanır.

iii- İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler (Film ve Yayıncılık 

Sektörü):

Film ve yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren Türkiye İhracatçılar Mecli-
si (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör der-
nek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu 
ya da teknokentler; işbirliği kuruluşları olarak aşağıdaki desteklerden 
faydalanabilmektedir.

 » Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi: 
İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti 
programlarında yararlanıcı/katılımcıların en fazla 2 temsilcisinin 
ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, 
pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 
oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında 
karşılanır. Destekten faydalanabilmek için işbirliği kuruluşunun 
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program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce taslak program 
faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa 
başvurması ve ön onay alması gerekir. Bir takvim yılı içerisinde 
bir işbirliği kuruluşu 10 adet alım heyeti ve 10 adet ticaret heyeti 
desteğinden faydalanabilir. 

 » Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Deste-
ği (HİSER): Tüm hizmet sektörlerinin yararlanmasına açık olan 
“Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması Projesi”nin 
temel felsefesi; yararlanıcılarımızın uluslararası pazarlara 
hazırlıklı biçimde açılabilmeleri için öncelikle ihracat kapasitelerini 
geliştirecek bilgi, beceri ve donanımlar elde etmelerine ve düzenli 
ihracat yapmalarını sağlayacak tedbirlerin tespit edilmesine 
dayanan bir altyapı oluşturulmasıdır. Bu kapsamda 3 yıl süre 
ile; İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede 
istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri, 
%75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları 
desteklenirken yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım 
ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderler ise % 75 oranında ve 
faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Doları desteklenir. İşbirliği 
kuruluşlarının destekten faydalanabilmeleri için proje başlangıç 
tarihinden en az 2 (iki) ay önce Bakanlığa başvurması ve projenin 
Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir. 

 » Yurtiçi Tanıtım/Eğitim Desteği: Yurt dışından davet edilen ilgili 
kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenle-
nen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin yabancı 
davetlinin en fazla 2 temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri 
ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve 
organizasyon giderleri % 70 oranında ve program başına en fazla 
100.000 ABD Doları olmak üzere en fazla 5 gün süre ile destek-
lenir. Bununla birlikte; yurt dışından davet edilen akademisyen/
uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları ise %70 
oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları olmaz üzere en fazla 
5 gün süre ile desteklenmektedir. Destekten faydalanabilmek için 
program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce taslak program 
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faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığı baş-
vurması ve ön onay alması gerekir. Bu destekten işbirliği kuruluş-
ları yıllık en fazlar 5’er adet yararlanabilmektedir.

 » Bireysel Katılımların Desteklenmesi: Bakanlıkça belirlenen ve 
Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’nde yer alan fuar, 
kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinlik-
lere bireysel katılımlarına ilişkin ödenen yer kirası, stant, dekoras-
yon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik giderlerin-
den oluşan katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi 
sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başı-
na en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir. 

 » Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi: İşbirliği 
kuruluşları veya organizatörlerce düzenlenen ve Bakanlıkça 
onaylanıp “Desteklenen Milli Katılım Organizasyonları Listesi’nde 
yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri 
gibi etkinliklere organizatör veya işbirliği kuruluşu organizasyo-
nunda gerçekleştirdiği toplu katılımlara ilişkin ödenen yer kirası, 
stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temiz-
lik giderlerinden oluşan katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisi-
nin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları yararlanıcılar ve 
işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 
15.000 ABD Doları desteklenir. Bununla birlikte, işbirliği kurulu-
şu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik 2015/8 
sayılı Karar’ın Ek-1’inde tanımlı reklam, tanıtım ve pazarlama fa-
aliyetlerine ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend 
alanına ilişkin giderleri, %75 oranında ve organizasyon başına en 
fazla 120.000 ABD Doları desteklenir. Destekten faydalanabilmek 
için program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce taslak prog-
ram faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığı 
başvurması ve ön onay alması gerekir. 

iv- Diğer Destekler

Aşağıda sunulan destekler için işbirliği kuruluşları şirketlere kıyasla daha 
yüksek oranlarda ve üst limitlerde faydalanabilmektedir:
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 » Rapor ve yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği % 70 
oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

 » Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği %70 oranında ve yıllık en 
fazla 500.000 ABD Doları,

 » Yurtdışı birim desteği %70 oranında birim başına yıllık en fazla 
300.000 ABD Doları ve en fazla 15 birime kadar desteklenmekte-
dir. İşbirliği kuruluşları en fazla 15 (on beş) adet yurt dışı birim için 
destekten yararlandırılır.

 » Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderleri Desteği %70 oranında 
ve en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.

FİLM SEKTÖRÜ

DESTEK KALEMİ Destek 
Oranı

Destek Üst 
Limiti ($) Yararlanıcılar

Ürün/Hizmet/Marka Tes-
cil-Korunma

50%

50 bin/yıl

Film Dağıtımcısı 
Şirket, Film 

Yapımcısı Şirket, 
Film Platosu 
İşleten Şirket

Belgelendirme 50 bin/belge

Danışmanlık 200 bin/yıl

Acenta Komisyon 100 bin/yıl

Bireysel Fuar Katılım
15 bin/fuar

Milli Fuar Katılım

Rapor ve Yurtdışı Şirket 
Alımı Danışmanlığı

60%

200 bin/yıl

Reklam, Tanıtım, Pazarlama 400 bin/yıl

Yurt Dışı Birim
120 bin/birim/

yıl

Reklam (Film) 50% 100 Bin/Film
Reklam Veren 

Kuruluş

Film Yurtdışı Pazarlama %50
(%70 Belgesel)

100 Bin/Film
Film Dağıtımcısı 
Şirket ve Film 

Yapımcısı Şirket

Film Platosu/Stüdyosu Kira 20% 200 bin/film
Film Platosu 
İşleten Şirket
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YAYINCILIK SEKTÖRÜ

DESTEK KALEMİ Destek 
Oranı

Destek Üst 
Limiti ($) Yararlanıcılar

Bireysel Fuar Katılım
50% 15 bin/fuar Yayıncılık kuruluşları

Milli Fuar Katılım

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI - FİLM VE YAYINCILIK SEKTÖRLERİ

DESTEK KALEMİ Destek 
Oranı

Destek Üst 
Limiti ($) Yararlanıcılar

Milli Fuar Tanıtım 75% 120 bin/fuar
İşbirliği Kuruluşları ve 

Organizatör Firma

Milli Fuar Katılım
50% 15 bin/fuar

İşbirliği Kuruluşları

Bireysel Fuar Katılım

Reklam, Tanıtım, Pazarlama

70%

500 bin/yıl

Yurt Dışı Birim
300 bin/birim/

yıl

Alım Heyeti / Tic. Heyeti 150 bin/heyet

Yurt İçi Tanıtım
100 bin/prog-

ram

Yurt İçi Eğitim
300 bin/prog-

ram

Yarışma/Etkinlik* 200 bin/etkinlik

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alı-
mı Danışmanlığı

300 bin/yıl

Reklam (Film) 200 bin/Film

e. Başvurabilecek kişiler

Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektö-
ründe faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar.
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f. İletişim bilgileri

Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi, 2180.Cadde, No:83,
Çankaya/Ankara
Tel: 0312 204 93 21-22-25-26-27-28-42
İnternet adresi: http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bkP   
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1 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan 
Vergisel Teşvikler

a. Serbest Meslek Kazançlarında İstisna (Telif Hakkı ve 

İhtira Beratı Kazanç İstisnası)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi “Serbest Meslek Kazanç 
İstisnası” nı düzenlemektedir. Buna göre, müellif, mütercim, heykeltraş, 
hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların 
kanuni mirasçılarının;

 » Şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, 
bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, 
radyo, televizyon ve videoda yayınlamak,

 » Kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira 
beratlarını satmak,

 » Bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya ki-
ralamak

MALİYE BAKANLIĞI
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Suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır. (Eserlerin 
neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretle değerlendirilmesi karşılığında alı-
nan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.) Yukarıda yazılı kazançların arızi 
olarak elde eldilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil et-
mez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, Gelir Vergisi Kanununun 94. Mad-
desi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. Buna göre 
istisna kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödeme-
lerden %17 vergi tevkifatı yapılmaktadır.

b. Diğer İndirimler

Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde; gelir 
vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek 
gelirlerden yapılacak indirimler düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasının 7. bendine göre; genel ve özel bütçeli kamu 
idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan der-
nekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel 
araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya 
da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun 
görülen:

 » Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya 
uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

 » Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiya-
tı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke 
tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD 
gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluylaüretilenler 
de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin ha-
zırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araşırmaların yayınlanması, 
yurtiçinde ve yurtdışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 
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 » Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortamam akta-
rılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna 
kazandırılmasına,

 » 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamın-
daki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rö-
löve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

 » Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmala-
rına,

 » Yurtdışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması 
veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalış-
malarına,

 » Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

 » 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel 
sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve 
eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması 
ve güvenliklerinin sağlanmasına,

 » Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş 
ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile 
bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, 
stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç 
ve teçhizatın tedariki ile film yapımına,

 » Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, ti-
yatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin 
sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalış-
malarına,

İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların 
% 100’ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı 
yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir) 
gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirile-
cek gelirlerden indirim konusu yapılabilmektedir. 
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2 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer 
Alan Vergisel Teşvikler

Kurumlar Vergisi Kanununun 10. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
ile, Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesinin birinci fıkrasının 7. bendinde 
yer alan ve 89. maddesinde “Diğer İndirimler”  başlığı altında belirtilen 
vergisel teşvik, benzer şekilde düzenlenmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 
5/B maddesine göre; Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve 
yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşla-
rın kiralanması, devri, satışı, Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazar-
lanmaları ya da Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması 
sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya 
faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının % 50’si kurumlar vergisin-
den istisna edilmiştir. 

Bu madde kapsamında istisnadan yararlanan serbest meslek kazançları 
ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi en 
fazla 5 yıl süreyle %50 oranında indirimli uygulanmaktadır.
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3 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda 
Yer Alan Vergisel Teşvikler

a. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna

3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesinde, “14/7/2004 tarihli ve 5224 
sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Des-
teklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar 
tarafından satın alınacak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. madde-
sinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin üzerindeki mal ve 
hizmetler nedeniyle ödenen KDV yapımcılara iade olunur” hükmüne yer 
verilmiştir. 

Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan yabancı 
yapımcılar, Türkiye’de KDV, gelir ve ya kurumlar vergisi mükellefiyetini 
gerektiren herhangi bir faaliyetleri olmaması kaydıyla, 14/07/2004 tarihli 
ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması 
ile Desteklemesi Hakkında Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakan-
lığı tarafından onaylanan sinematografik eserlerin yapımına ilişkin olarak 
verilen çekim izin süresi içinde satın alacakları veya ithal edecekleri, mal 
ve hizmetler için bu uygulamadan yararlanabilir.

İstisna, mal ve hizmet alımları ile ithalat sırasında ödenen KDV’nin vergi 
dairesinden iade olarak talep edilmesi suretiyle uygulanır.

İstisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin KDV dahil 
213 sayılı Kanunun 232. maddesinde öngörülen ve ilgili dönemde uygu-
lanmakta olan fatura düzenleme sınırını aşması gerekir. Bu miktara, istis-
nadan yararlanmak şartıyla birden fazla mal veya hizmet dahil edilebilir.
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b. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesine göre genel ve 
katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teş-
kil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla 
kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişi-
liği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, 
tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta-
nınan vakıfların;

 » i) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, islah ve teşvik etmek 
amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,

 » ii) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans 
salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa et-
tikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri, 

katma değer vergisinden müstesnadır.

c. Diğer İstisnalar

Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin “Diğer istisnalar” 
başlıklı 4 üncü fıkrasının (z) bendi uyarınca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik 
ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model 
belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı 
katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu kapsamda yüklenilen ver-
gilerin indirimine de imkân sağlanmıştır.

Ek olarak 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine Dair Kanunda yer alan aşağıdaki teşvik düzenlemeleri-
nin de rehberde yer almasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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4 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Yer Alan 
Vergisel Teşvikler

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun damga vergisinden istisna edilen 
kağıtları gösteren Kanuna ekli (2) tablosunun “1-Resmi işlerle ilgili ka-
ğıtlar.” bölümünün “Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar.” kısmının 
15. maddesine göre , “Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak 
üzere ilgili Bakanlığın izni ile yarışmalara katılacak, sergilenecek, göste-
rilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurtdışına çıkarılacak tablo, 
pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili 
olarak kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve taahhütnameler” 
damga vergisinden istisnadır. 
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5 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer 
Alan Vergisel Teşvikler

Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 10. bendine göre, “Sinema 
ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı bi-
nanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar”dan vergi alınmaz.
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6 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, “Amme 
İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi 
menfaata hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bun-
ların aralarında kurdukları teşekküller, hükmi şahıslara ait olup umumun 
istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, 
spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller” veraset ve intikal vergisinden 
muaftır.
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7 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler

a.Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası

Geçici 2. maddeye göre yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması 
kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
veya İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgelerdeki yazılım, 
tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 
tarihine kadar gelir ve kurumlar verigisinden müstesnadır.

b. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki (Geçici Madde 2)

Bölge İçi Çalışmalar 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi veya İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 
çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili üc-
retleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. 

Bölge Dışı Çalışmalar 

Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak 
şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile 
Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve ta-
sarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora ya-
panlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin 
ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı 
veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 
değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yöneti-
ci şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. 
Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütü-
len görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi 
ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.
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8 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar

2012/3305 sayılı Kararın 17. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine 
göre; “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafın-
dan desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya 
parçaların üretimine yönelik yatırımlar.” 5. bölgede uygulanan bölgesel 
desteklerden faydalanabilir. Ancak, bu yatırımlar, 6. bölgede yer almaları 
halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir. 



50 FİKRİ HAKLAR KAMU TEŞVİK REHBERİ

9 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanunda Yer Alan Vergisel Teşvikler

Kanunun “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3 üncü 
maddesinde Ar-Ge ve tasarım indirimi ile gelir vergisi stopajı teşviki yer 
almaktadır. Bu hükümler aşağıdaki gibidir.

a. Ar-Ge ve Tasarım İndirimi

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum 
ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi an-
laşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve 
kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi 
kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge 
ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogi-
rişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve 
yenilik harcamalarının tamamı ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayı-
lan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve 
tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım harcamala-
rının tamamı kurum kazancının ve ticari kazancın tespitinde indirim ko-
nusu yapılmaktadır.

Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge ve tasarım merkez-
lerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre 
artışının %50’sine kadarı da indirim konusu yapılabilmektedir.

Aynı zamanda bu harcamalar 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ak-
tifleştirilmek suretiyle itfa edilebilmekte, bir iktisadi kıymet oluşmaması 
halinde ise doğrudan gider yazılmaktadır. Böylece 100 TL’lik bir Ar-Ge 
veya tasarım harcamasına toplamda 250 TL’ye kadar teşvik sağlanabil-
mektedir.
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b. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Bölge İçi Çalışmalar

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-
Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya 
teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurum-
lardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini destek-
lemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya ulusla-
rarası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge 
ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan 
işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve 
destek personeli ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve 
kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım mer-
kezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılı-
ğında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandık-
tan sonra doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az 
yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek 
lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine 
sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni verilecek 
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek su-
retiyle terkin edilmektedir.

Bölge Dışı Çalışmalar

Proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Ar-Ge veya tasarım merkezi 
dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, merkez dışındaki bu 
faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü ile Ar-Ge veya tasarım merkezle-
rinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek 
lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek 
üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü (ay-
lık ders saati kadar) gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendi-
rilmektedir.
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Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Ar-Ge veya tasarım merkezi 
yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
bilgilendirilmesi zorunludur. (Not: 1/8/2016 tarihli ve 2016/9091 sayılı 
BKK ile teknoparklara ilişkin de yetki kullanıldığı için taslak metinde ilgili 
bölümde  bu kapsamda düzeltme yapılması gerekmektedir.)
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10 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine Dair Kanunda Yer Alan 
Vergisel Teşvikler

Kanunun “İndirim ve istisnalar” başlıklı geçici 1 inci maddesinde kurum-
lar vergisi istisnası ile gelir vergisi stopajı desteği yer almaktadır.

a. Kurumlar Vergisi İstisnası

Araştırma altyapılarının bu Kanunun uygulanması kapsamında Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden is-
tisna edilmiştir.

b. Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Kamu personeli hariç olmak üzere, araştırma altyapılarında çalışan Ar-
Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri gelir vergisinden, 
bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden müstesna tu-
tulmuştur.
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A BAŞBAKANLIK TANITMA FONU

Başbakanlık Tanıtma Fonu Tarafından Verilen Toplam 

Destek: 

2016 yılında Tanıtma Fonuna yapılan başvurulardan 279 adet projeye top-
lam 154.713.000,-TL destek sağlanmıştır.

Bu projelerden;

 » Dışişleri Bakanlığı denetiminde tamamen yurt dışında gerçekleşti-
rilen  42 adet projeye,    9.076.000,00.-TL 

 » Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü denetiminde med-
ya ve kamu diplomasisine ilişkin 2 adet projeye; 600.000,00.-TL

 » TRT Kurumu Genel Müdürlüğü denetiminde belgesel ve televizyon 
programına ilişkin 8 adet projeye;    3.997.000,00.-TL

 » Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde gerçekleştirilen 223 adet 
projeye; 137.090.000,00.-TL

 » Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde gerçekleştirilen 3 adet pro-
jeye; 3.750.000,00.-TL

 » Genelkurmay Başkanlığı denetiminde gerçekleştirilen 1 adet pro-
jeye; 200.000,00.-TL

destek sağlanmıştır.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Denetiminde Verilen Destekler: 

2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği aracı-
lığıyla Fon’a yapılan başvurulardan 259 adet proje başvurusuna Tanıtma 
Fonu Kurulu değerlendirmeleri neticesinde toplamda 137.090.000 TL 
destek sağlanmıştır.

2016 yılında destek sağlanan projeler arasında kültürel etkinlikler, sine-
ma ve ülke dışı/ülke içi tanıtım amaçlı projeler ön planda gelmektedir.

2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği aracılı-
ğıyla Fon’a yapılan başvurulardan destek sağlanan proje türü dağılım ve 
destek miktarları şu şekildedir:

Destek Sağlanan Proje Kategorileri

Harici Destek 
(36 Adet) 21.610.000 TL

Alt yapı, Belediye faaliyeti, Eğitim, Forum, Fuar, 
Jeopark, Konferans, Kongre, Kurultay, Sem-
pozyum, Zirve, İtfaiye

Kültür
(107 Adet) 34.105.000 TL

Dans, Din, Etkinlik, Fotoğraf yarışması, 
Gastronomi, Hikaye yarışması, İl/ilçe etkinliği, 
Müzik, Ödül töreni, Proje yarışması, Tiyatro, 

Turizm

Sinema
(27 Adet) 34.560.000 TL Belgesel, Festival, Kurmaca, Ödül töreni

Sanat
(7 Adet) 1.625.000 TL

Resim sergisi, Şiir yarışması, Müzik, Proje 
yarışması

Tanıtım
(68 Adet) 40.720.000 TL

Araştırma/yayın, Defile, Etkinlik, Fotoğraf 
yarışması, İl/ilçe etkinliği, Oyun festivali, Ödül 

töreni, Spor, Turizm

Tarih
(14 Adet) 4.470.000 TL Araştırma/yayın, Gezi, Sempozyum, Turizm
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B KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1- ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI DESTEKLERİ

GENÇDES

“Gençler ile İlgili Sanatsal Faaliyet, Etkinlik ve Projelere Verilecek Des-
teklere İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Sanatsal Faaliyet, Etkinlik 
ve Projeler ile Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu’nda 3 proje 
kabul edilmiş, toplamda 730.000 TL destek verilmiştir.

Kültürel ve Sanatsal Etkinliklere İlişkin Destekler

“Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıf-
ların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde 
606 kuruluşa 5.413.432,00 TL mali destekte bulunulmuştur.

KURULUŞ KURULUŞ SAYISI AKTARILAN ÖDENEK (TL)

BELEDİYE 210 2.867.761,00

DERNEK 379 2.335.821,00

VAKIF 14 111.000,00

DİĞER YEREL YÖNETİMLER 3 92.480,00

TOPLAM 606 5.407.062,00
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2- KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Destekleri

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi

2016 yılı yazım desteği başvuruları 1 Eylül ile 15 Ekim 2015 tarihleri ara-
sında yapılmış olup 148 proje başvurusu gerçekleşmiştir. 12 Aralık 2016 
tarihinde toplanan Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme 
Kurulunca 2016 yılı başvurularından 6 yazara destek verilmiştir. Toplam 
destek tutarı ise 39.500 TL olarak gerçekleşmiştir.

Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki 

Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi “TEDA Projesi”

2016 yılında TEDA’ya yapılan başvuru sayısı 585’tir. Bu başvurular TEDA 
Projesi Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve 
bu değerlendirme neticesinde 311 eserin çeviri ve baskısına destek veril-
mesine karar verilmiştir. 

Bu çerçevede, 2016 yılı içerisinde 44 ülkeden başvuru yapan 125 yayıne-
vine 146 yazarımızın eserlerinin 40 dile çevirisi ya da bu dillerde basımı 
için toplam 311 destek verilmiştir. Bu eserlere çeviri/redaksiyon başlığı 
altında verilen maddi yardımın değeri 652.000 ABD Doları, baskı türünde 
verilen yardımın miktarı ise 430.838 ABD Doları’dır. 

Böylece, 2016 yılı için toplam destek miktarı 1.082.838 ABD Doları ola-
rak gerçekleşmiştir (Bu değer program kapsamında Dolar ve Avro döviz 
cinslerinde verilen desteğin Dolar cinsinden toplam miktarını ifade eder.).
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GENÇDES

GENÇDES Projesi kapsamında Sanatsal Faaliyet Desteği ile Etkinlik ve 
Proje Desteği 2016 yılı başvuruları 27 Eylül- 10 Ekim 2016 tarihleri ara-
sında yapılmış olup, 49 proje başvurusu alınmıştır.

26.10.2016 tarihinde toplanan Sanatsal Faaliyet, Etkinlik ve Proje ile 
Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulunca 21 projeye destek 
verilmiştir. Bu çerçevede 2016 yılında tahsis edilen toplam destek tutarı 
1.373.640 TL’dir.
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3- SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Destekleri

Uzun Metraj Film Destekleri 

Sinema Genel Müdürlüğü 2005 yılından bu yana 419 uzun metraj filme 
132.329.646 TL destek vermiştir. Bu desteklerle birlikte üretimde bir 
canlanma meydana gelmiş, 2005 yılında gösterime giren yerli film sayısı 
27 iken, 2016 yılında bu sayı 135 olmuştur. 

2016 yılında gösterime giren 135 yerli filmin 29’u (%22) Bakanlığımız ta-
rafından desteklenmiş filmlerdir. Film üretiminde Bakanlığımız katkısıyla 
ortaya çıkan sayısal artışın yanı sıra, nitelikli yapımların da ortaya çıkması 
ve uluslararası festivallerde ödüller alınmaya başlanması, Türk sinema-
sının bir marka olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünün göstergesidir.

 TL-

 TL5.000.000,00

 TL10.000.000,00

 TL15.000.000,00

 TL20.000.000,00

 TL25.000.000,00

2.425.000(15)   

6.084.000(26)   

8.627.000(38)   

5.910.000(27)   

5.660.000(27)   

9.050.000(37)   

11.320.000(55)   

10.380.000(37)   

7.033.646(20)   

21.460.000(50)   

20.885.000(47)   

22.445.000(37)   

2005-2016 Uzun Metraj Film Destekleri (TL)

 
 

* Parantez içindeki sayılar ilgili yılda desteklenen toplam proje sayısını belirtmektedir.
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Belgesel, Senaryo vb. Yapım Destekleri

Sinema Genel Müdürlüğü, 5224 sayılı Kanun gereğince belgesel, kısa 
film, animasyon film yapım ile araştırma geliştirme ve senaryo diyalog 
yazım projelerini desteklemektedir. Sinema Destekleme Kurulu toplan-
tıları neticesinde 2016 yılında 154 projeye 4.814.500-TL destek sağlan-
mıştır.
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5.000.000
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2.756.000(110)   

4.697.971(141)   

5.484.990(204)   

4.772.360(153)   
4.151.420(159)   

5.607.360(222)   

4.371.200(146)   

2.000.600(96)   
2.409.600(112)   

4.102.750(203)   
4.417.000(199)   

4.814.500(154)   

2005-2016 Belgesel, Senaryo vb. Destekleri (TL)

* Parantez içindeki sayılar ilgili yılda desteklenen toplam proje sayısını belirtmektedir.

Kültürel ve Sanatsal Etkinlik Destekleri

2016 yılında 38’i yurtdışı, 67’si yurtiçi olmak üzere 105 projeye toplam 
17.356.500.-TL destek sağlanmıştır. Bakanlığımız desteğiyle yurtiçi ve 
yurtdışında gerçekleştirilen etkinliklerle hem bölgenin kültürel yaşamına 
katkıda bulunulmuş, hem de Türk sinemasının ve ülkemizin tanıtımına 
katkı sağlanmıştır. 
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13.167.042(130)   

15.611.546(157)   
13.035.550(186)   
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7.343.895(90)   

9.911.843(115)   

13.161.800(114)   

17.014.000(118)   
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2005-2016 Kültürel ve Sanatsal Etkinlik Destekleri (TL)

* Parantez içindeki sayılar ilgili yılda desteklenen kültürel ve sanatsal etkinlik sayısını 
belirtmektedir.



ETK
İ AN

ALİZİ

 FİKRİ HAKLAR KAMU TEŞVİK REHBERİ 65

4- GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Destekleri

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların 

Projelerine Yapılan Yardımlar

Profesyonel, çocuk oyunu (profesyonel), amatör ve geleneksel olmak 
üzere 4 ayrı kategoride 2016 yılında 465 destek başvurusunda bulunul-
muştur. 60 adetinin adres yetersizliği ve belge eksikliği nedeniyle başvu-
rusu iade edilmiş, Bu başvurulardan 405 özel tiyatro başvurusu değer-
lendirilmeye alınmıştır. 

2016-2017 Sanat Sezonu Değerlendirmeye Alınan Başvurular

Türü Sayısı

Profesyonel 145

Çocuk Oyunu 48

Amatör 138

Geleneksel 74

TOPLAM 405

Bu başvurular Destekleme Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve bu 
değerlendirme neticesinde çeşitli projelere destek verilmesine karar ve-
rilmiştir.

2016-2017 Sanat Sezonu Desteklenen

Türü Sayısı

Profesyonel 99

Çocuk Oyunu 38

Amatör 40

Geleneksel 39

TOPLAM 216
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Bu desteklerle: 2016-2017 sanat sezonu içinde (01 Eylül 2016 – 30 Hazi-
ran 2017 tarihleri arasında) amatör ve geleneksel kategorilerinde maddi 
destek alan tiyatrolar en az 15’er kez, profesyonel ve çocuk oyunu (pro-
fesyonel) kategorilerinde maddi destek alan tiyatrolar ise en az 20’şer 
kez yükümlülükleri gereği oyunlarını sergilemişlerdir.

GENÇDES

2016 ve 2017 Yılı Destekleri

2016-2017 Gençdes

Gelen Başvuru Sayısı 463

Desteklenen Proje Sayısı 114

Reddedilen Proje Sayısı 349

Toplam Destek Tutarı 6.083.250 TL
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5- DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Destekleri

GENÇDES

Gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaç-
layan, sanatın çeşitli dallarında üretecekleri eser ve projeler ile gençlere 
ve çocuklara yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirebilmesi 
amacıyla Bakanlığımızca anılan proje kapsamında “Korsanlar” adlı mo-
dern dans eserine “Etkinlik ve Proje Desteği” kapsamında Sanatsal Fa-
aliyet, Etkinlik ve Projeleri ile Eserleri Destekleme ve Değerlendirme 
Kurulunun 26/10/2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararı ile proje sahibine 
33.550,00TL destek verilmiştir.
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6- TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Destekleri

Fikrî Mülkiyet Sisteminin Güçlendirilmesi ile Fikri Mülkiyete Konu 

Olan Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlere İlişkin Destek

2016 yılında 94 destek başvurusunda bulunulmuştur. Bu başvurular Des-
tekleme Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirme ne-
ticesinde çeşitli projelere destek verilmesine karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve 
sanatsal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik 77 proje/faaliyete destek ve-
rilmiştir. Bu desteklerle:

Korsanla mücadelenin etkin bir biçimde yürütülmesi, toplumda telif bilin-
cinin artmasını sağlamak amacıyla 3 yarışma düzenlenmiş, 19 seminer 
verilmiş, ortaokul/ lise ve üniversite seviyesinde 9.000’den fazla öğren-
ci ile seminerler vasıtasıyla birebir temasta bulunulurak telif haklarının 
önemi ve korsanın zararları hakkında bilgi verilmiştir. Bu desteklere ilave 
olarak telif hakkının önemi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturmak 
amacıyla “Emek Veriyorum” temalı kamu spotu hazırlanmıştır. Hazırla-
nan kamu spotu 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet gününde ulusal televizyon 
kuruluşlarında yayınlanmaya başlamıştır.

Ülkemizde kültürel ürünlerin üretiminin teşviki, bunun yanı sıra üretilmiş 
olan eserlerin tanıtımı ve pazarlanmasına katkıda bulunulması amacıyla 
5 uluslararası fuar/ festivalde ülkemizin temsil edilmesi sağlanmış ve il-
gili sektör temsilcilerininin fuarlara katılımı sağlanmıştır. 

Ayrıca, 14 uluslararası fuar/ festivalin ülkemizde organize edilmesi sağ-
lanarak ülkemizde üretilen eserlerin uluslararası alanda tanıtımının ya-
pılması sağlanmıştır. Bu desteklerin yanı sıra, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren meslek birlikleri de hak 
sahiplerinin ortak çıkarlarının korunması, haklarının toplu olarak idare-
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sini ve takibinin sağlanabilmesi amacıyla desteklenmiştir. Diğer taraftan, 
telif hakları ile ilgili sektörlerde yaşanan sorunların ve çözümüne yönelik 
adımların tespiti amacıyla çeşitli sempozyumlara destek verilerek sek-
törün gelişmesi için gerekli olan altyapının iyileştirilmesine çalışılmış-
tır.  

Verilen destekler neticesinde 87 konser, 30 temsil/ film gösterimi, 26 pa-
nel/ sempozyum/ konferans ile 14 uluslararası fuar/ festival düzenlenmiş 
ve 5 uluslararası fuarlarda ülkemizin temsil edilmesi sağlanmıştır. 

Bu sayede, telif haklarına yönelik bilincin artması sağlanmış, ülkemizde 
eser üretimi teşvik edilmiş ve üretilmiş eserlerin tanıtılması ve pazar-
lanmasına katkı sunulmuş ve ülkemiz kültür-sanat derinliğini artıracak 
kültür-sanat faaliyetlerine destek verilmiştir.

Etkinlik Türü Etkinlik Sayısı Katılımcı Sayısı

Konser, Temsil/ film gösterimi, yarışma 
vb etkinlikler

471

1.100.000
Panel/ sempozyum/ konferans 26

Uluslararası fuar/ festival 14
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C EKONOMİ BAKANLIĞI

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Destekleri

Hizmetler sektöründe sektörel ve küresel dinamikler dikkate alınarak 
gerçekçi ve stratejik yaklaşımların geliştirilmesi, bu stratejilerin uygu-
lamaya konulması ve uygulama sonuçlarının izlenmesi adına 17 hizmet 
sektörünü içeren “Türkiye Hizmet Sektörleri Rekabet Gücü Analizi” çalış-
ması yapılmıştır. Söz konusu proje kapsamında hizmet sektörlerimizin 
durum tespiti, sektörlerimizin uluslararası karşılaştırmalı rekabet gücü 
değerlendirmesi ve rekabet gücünün yüksek olduğu değerlendirilen ül-
kelerdeki başarılı uygulamaların incelenmesi çalışmaları gerçekleştiril-
miştir.

Söz konusu Strateji çalışmaları kapsamında öncelikle, ilgili kamu ve özel 
sektör kurumları arasında işbirliği ve farkındalığı artırmak üzere, 12 ana 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren, kamu ve özel sektörden 172 kişinin 
katılım sağladığı “Hizmet İhracatı Stratejisi Çalıştayı”, 23-24 Mayıs 2015 
tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı tarafından İzmir’de gerçekleştirilmiştir. 
Ardından sektör bazlı çalıştaylar organize edilmiş ve 2016 yılının ilk yarı-
sında “Kültürel Hizmetler” sektörüne yönelik çalıştay yapılmıştır. 

Bununla birlikte, 2016 yılı içerisinde bir tanesi Hindistan’a diğer ikisi 
Fransa’ya olmak üzere toplamda 3 sektörel ticaret heyeti gerçekleştiril-
miştir. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası bünyesinde sektörün gelişi-
mine yönelik olarak 2 toplantı düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, Antalya’da 
Uluslararası Film Festivali kapsamında bir seminer gerçekleştirilmiştir.

Ekonomi Bakanlığınca uygulanmakta olan destek programı kapsamın-
da 2016 yılında gerçekleşen 124 fuar desteklenen organizasyonlar lis-
tesinde yer almış ve söz konusu fuarlara katılım sağlayarak Bakanlığa 
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başvuru gerçekleştirmiş olan şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının talebi 
değerlendirmeye alınmıştır. 

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2016 yılı İhracat 
Başarı Ödülleri programı düzenlemiş ve dizi/film ihracatı alanında da 
ödüller vermiştir.

ABD, Arjantin,  Birleşik Arap Emirlikleri,  Brezilya,  Çin, Endonezya, Fran-
sa,  Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya,  Kazakistan,  Malezya, Meksika, 
Polonya,  Rusya Federasyonu ve Şili hedef ve öncelikli ülkeler olarak be-
lirlenmiştir.

Film sektörü özelinde 2015/9 sayılı Karar çerçevesinde Marka ve Turqu-
ality ® Programları kapsamına alınma başvurusunda bulunacak şirket-
lerin değerlendirilmesi için gerekli olan soru setine ilişkin çalışmalar ta-
mamlanmış ve başvuruda bulunmak isteyen kuruluşlar için Turquality ® 
internet sitesinde ön değerlendirme seti yayınlanmıştır.
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DEĞERLENDİRME

Kamu yönetiminde karar alma ve politika belirleme süreçlerinin etkin ve 
sağlıklı işleyebilmesi bakımından doğru ve kapsamlı bilgiye ihtiyaç du-
yulmaktadır. Bu bağlamda, uygulanan ve uygulanacak olan politikaların 
geliştirilerek kamusal faydanın arttırılması, kamu yönetiminde şeffaflık 
ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hakim olması; ancak doğru, ölçülebilir 
ve kapsamlı bilgiyle mümkündür.

Bu amaç ve ilkeler ışığında, Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı 
(2015-2018) doğrultusunda hazırlanan teşvik rehberi; Türkiye’de faaliyet 
gösteren tüm  kamu kurum ve kuruluşlarının ülke çapında fikri haklar 
alanına verdikleri destek ve teşviklerle etki analizlerini içermektedir. 

Bu çalışmayla, sürekli gelişim göstererek Türkiye’de kalkınmanın 
büyümesi ve istihdamın arttırılması bakımından büyük bir potansiyele ve 
özellikli bir role sahip olan kültürel ve yaratıcı  endüstrilere teşvik veren 
kamu kurum ve kuruluşlarının verdikleri destekler; sistematik olarak bir 
araya getirilerek toplumun bilgiye kolayca erişebilmesi sağlanmış, veri-
len destekler şeffaf bir biçimde ortaya konularak, etki analizleri aracılı-
ğıyla ölçülebilir bir biçimde sunulmuştur.

Sonuç olarak, bu çalışmayla ülkemiz için  büyük öneme sahip olan kül-
türel ve yaratıcı endüstrilere, devletçe sağlanan  katkı doğru ve kapsamlı 
verilerle ortaya konulmuş; önümüzdeki süreçte bu alanda sağlanacak 
katkıların artarak devam etmesi bakımından önemli bir rehber hazırlan-
mıştır.





T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.
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