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Değerli Meslektaşlarım, 

Yönetim Kurulumuz, yetkileri dahilinde yürütmüş olduğu tüm 
faaliyetlerde her zaman ülkemiz ekonomisinin gelişmesi, 
üyelerimizin menfaatlerinin korunması ve Birliğimizin iştigal 
konusuna dahil maddelerin ihracatı ile ilgili olarak yararlı ve 
kalıcı kararlar alınması bu meyanda, üye firmalarımızın yatırım 
imkanının geliştirilmesi  prensibiyle hareket etmektedir.  

Siz değerli üyelerimizin yatırım imkanının geliştirilmesi, mevcut 
teşvik ve devlet desteklerinden daha fazla pay alabilmesini ve bu 
suretle, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörünün sahip 
olduğu yatırım hacminin artırılması ve yatırım potansiyelinin 
pekiştirilmesi hedefi ile “Üretim/Üretici ve Yatırım Destekleri, 
 Ziraat Bankası ve Eximbank Kredileri, Dahilde İşleme İzin 
Belgesi Teşvik Uygulamaları ile Tarımsal Ürünlerde İhracat 
İadesi Yardımlarını” içerir bu çalışma; Su Ürünleri, Kanatlı Ürünleri ve Hayvansal 
Mamulleri Sektörlerine yönelik olarak hazırlanmış olup, tarafınızca gerçekleştirilecek 
yatırım hamlelerinde sizlere kaynak olabilmesini teminen siz değerli ihracatçılarımızın 
bilgisine sunulmaktadır.  

 

         
Ahmet Tuncay Sagun                             

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
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1. Su Ürünleri Sektörü 
 

a. Yatırım ve İşletme Kredileri 

Devlet, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime 
Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar 
(2012/2781 sayılı) ile hayvansal ve bitkisel üretime uygun koşullu (teşvikli) yatırım ve 
işletme kredisi imkânı sunmaktadır. Krediden izleyen tablo 1’de belirtilen üretim 
dallarında faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilmektedir. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kendi kaynaklarından kullandırılmakta olan kredide, 
Banka ve TKK’nın normalde uyguladığı faiz ile teşvikli olarak uyguladığı faiz arasındaki 
fark Hazine tarafından karşılanmaktadır.  

Kredi Koşulları 
  
Kredi kullanacak olan işletmelerin kredi değerlikleri, kredi tahsis kriterleri, kredilerin 
vadesi, teminat koşulları, yatırım kredileri için öz kaynak oranı ve geri ödeme koşulları, 
borçlandırma, tahsis ve takip koşulları Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından belirlenmektedir. Ancak hükümet, yukarda belirtilen Kararla, 7 yıla kadar 
verilecek yatırım kredileri ile 18 aya kadar verilecek işletme kredilerinin 
desteklenebileceğini hükme bağlamıştır. 
 
Faiz oranları ve Sektörel Bazda Kredi Limitleri 
 
Hayvancılık sektörünün çeşitli üretim dallarında faaliyet gösteren işletmelerin 
kullanabileceği yatırım ve işletme kredisi limitleri ve bu limitler dâhilinde uygulanacak 
faiz indirimi tablo 1’de gösterilmiştir. 

İşletmenin ne kadar yatırım ne kadar işletme sermayesi kullanacağı, dolayısı ile ne 
oranda faiz indiriminden yararlanacağı, işletme ile Banka veya TKK arasında 
belirlenmektedir. 

Tabloyu nasıl okumalı: 

Örnek: Su ürünleri yetiştiren bir işletme, 3 milyon TL’ye kadar bir krediyi yatırım 
kredisi olarak %50 oranında daha düşük faizle, işletme kredisi olarak ise %25 
oranında daha düşük faizle kullanabilmektedir. 

 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan teşvik, destek ve hibe 
programlarında yer alan faiz desteği niteliğindeki desteklerden faydalanan 
üreticilere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmamaktadır. 

 Kredi kullandırmadaki teknik kıstaslar ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler ise; 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü 
alınarak hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğ ile 
belirlenmektedir. 

 Yatırım dönemi, her bir üretim konusu için yapılacak olan projeksiyona bağlı 
olarak 24 ayı geçmemek üzere Banka tarafından belirlenir. 
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 Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya 
konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan vs.) ile tarımsal ürünlerin kredi 
tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. 

Tablo 1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Verilen 
Krediler 

KREDİ KONULARI 

FAİZ İNDİRİM ORANI (%) 
KREDİ ÜST 
LİMİTİ (TL) Yatırım 

Dönemi 

İşletme 
Dönemi 
/Kredisi 

HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI 
Su ürünleri 
yetiştiriciliği/avcılığı 50 25 3.000.000 

MUHTELİF KONULAR 
Arazi alımı 25 25 500.000 
Diğer üretim konulan 25 25 500.000 

Daha detaylı bilgi için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120222-5-1.pdf 

b. Tarımsal Üretim Ve Üretici Destekleri 

2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG:7 Mayıs 2012, 28285) ve Kararın 
uygulaması ile ilgili yönetmelik çerçevesinde su ürünleri ve hayvansal mamuller 
sektörüne çeşitli destekler verilmektedir. Desteğin amaçları, 

 Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak,  
 Verimi ve kaliteyi yükseltmek,  
 Uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak,  
 Sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,  
 Sürdürülebilirliği sağlamak ve  
 Tarımsal kayıtların güncel tutulmasını sağlamak  

 
olarak açıklanmıştır. 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/0
5/20120507.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120507.htm 

 
2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Verilen Destekler 

Tablo 2*- Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

1 Alabalık 0,65 TL/kg 
2 Çipura-levrek 0,85 TL/kg 
3 Yeni türler 1 TL/kg 
4 Midye 0,20 TL/kg  
5 Yavru 0,06 TL/adet 

(*) İşletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500 tondur. 
251 ton/yıl’a kadar olan miktara Tablo-2’de belirtilen destek miktarının tamamı. 
251-500 ton/yıl’a (500ton dâhil)miktar için Tablo-2’de belirtilen destek miktarının yarısı.    Yavru desteklemelerinde 
de aynı kapasite esas alınır. 
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Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için 
kilogram başına, yavru için ise adet başına yukarıda belirtilen miktarlarda, bu Kararın 10 uncu 
maddesinde belirtilen kurumlar üzerinden ve belirtilen esaslara göre destekleme ödemesi 
yapılır. Ancak işletmenin bulunduğu yerde, bu Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen üretici 
birliği veya kooperatif bulunmuyor ise, ödemeler doğrudan üreticiye yapılır.  

Tablo 3 - Gemilerin Avcılıktan Çıkarılması Desteği 

Sıra No Gemi boyu (m) 
Bir metresi için ödenecek 

destek miktarı (TL) 
1 12-20 10.000 
2 21-30 15.000 
3 31 ve üzeri 20.000  

 
Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av 
baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on iki metre ve üzerindeki 
balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre 
aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden yararlanarak 
avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı her türlü tasarrufa 
yetkilidir.  
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2. Kanatlı Sektörü 
 

a. Yatırım Ve İşletme Kredileri 

Devlet, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime 
Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar 
(2012/2781 sayılı) ile hayvansal ve bitkisel üretime uygun koşullu (teşvikli) yatırım ve 
işletme kredisi imkânı sunmaktadır. Krediden aşağıdaki tablo 4’de belirtilen üretim 
dallarında faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilmektedir. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kendi kaynaklarından kullandırılmakta olan kredide, 
Banka ve TKK’nın normalde uyguladığı faiz ile teşvikli olarak uyguladığı faiz arasındaki 
fark Hazine tarafından karşılanmaktadır.  

Kredi Koşulları 
  
Kredi kullanacak olan işletmelerin kredi değerlikleri, kredi tahsis kriterleri, kredilerin 
vadesi, teminat koşulları, yatırım kredileri için öz kaynak oranı ve geri ödeme koşulları, 
borçlandırma, tahsis ve takip koşulları Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından belirlenmektedir. Ancak hükümet, yukarda belirtilen Kararla, 7 yıla kadar 
verilecek yatırım kredileri ile 18 aya kadar verilecek işletme kredilerinin 
desteklenebileceğini hükme bağlamıştır. 
 
Faiz Oranları Ve Sektörel Bazda Kredi Limitleri 
 
Hayvancılık sektörünün çeşitli üretim dallarında faaliyet gösteren işletmelerin 
kullanabileceği yatırım ve işletme kredisi limitleri ve bu limitler dâhilinde uygulanacak 
faiz indirimi tablo 4’de gösterilmiştir. 

İşletmenin ne kadar yatırım ne kadar işletme sermayesi kullanacağı, dolayısı ile ne 
oranda faiz indiriminden yararlanacağı, işletme ile Banka veya TKK arasında 
belirlenmektedir. 

Tablo 4 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Verilen 
Krediler 

 FAİZ İNDİRİM ORANI (%) 
KREDİ ÜST 
LİMİTİ (TL) KREDİ KONULARI Yatırım 

Dönemi 

İşletme 
Dönemi 
/Kredisi 

HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI 
Kanatlı sektörü 50 25 1.500.000 
MUHTELİF KONULAR 
Arazi alımı 25 25 500.000 
Diğer üretim konulan 25 25 500.000 

Daha detaylı bilgi için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120222-5-1.pdf 
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b. Tarımsal Üretim Ve Üretici Destekleri 

2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG:7 Mayıs 2012, 28285) ve Kararın 
uygulaması ile ilgili yönetmelik çerçevesinde su ürünleri ve hayvansal mamuller 
sektörüne çeşitli destekler verilmektedir. Desteğin amaçları, 

 Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak,  
 Verimi ve kaliteyi yükseltmek,  
 Uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak,  
 Sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,  
 Sürdürülebilirliği sağlamak ve  
 Tarımsal kayıtların güncel tutulmasını sağlamak  

 
olarak açıklanmıştır.  
 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/0
5/20120507.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120507.htm 
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3. Hayvancılık Sektörü 
 

a. Yatırım Ve İşletme Kredileri 

Devlet, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime 
Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar 
(2012/2781 sayılı) ile hayvansal ve bitkisel üretime uygun koşullu (teşvikli) yatırım ve 
işletme kredisi imkânı sunmaktadır. Krediden tablo 5’de belirtilen üretim dallarında 
faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilmektedir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin (TKK) kendi kaynaklarından kullandırılmakta olan kredide, Banka ve 
TKK’nın normalde uyguladığı faiz ile teşvikli olarak uyguladığı faiz arasındaki fark 
Hazine tarafından karşılanmaktadır.  

Kredi Koşulları 
  
Kredi kullanacak olan işletmelerin kredi değerlikleri, kredi tahsis kriterleri, Kredilerin 
vadesi, teminat koşulları, yatırım kredileri için öz kaynak oranı ve geri ödeme koşulları, 
borçlandırma, tahsis ve takip koşulları Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından belirlenmektedir. Ancak hükümet, yukarda belirtilen Kararla, 7 yıla kadar 
verilecek yatırım kredileri ile 18 aya kadar verilecek işletme kredilerinin 
desteklenebileceğini hükme bağlamıştır. 
 
Faiz oranları ve Sektörel Bazda Kredi Limitleri 
 
Hayvancılık sektörünün çeşitli üretim dallarında faaliyet gösteren işletmelerin 
kullanabileceği yatırım ve işletme kredisi limitleri ve bu limitler dâhilinde uygulanacak 
faiz indirimi tablo 5’de gösterilmiştir. 

İşletmenin ne kadar yatırım ne kadar işletme sermayesi kullanacağı, dolayısı ile ne 
oranda faiz indiriminden yararlanacağı, işletme ile Banka veya TKK arasında 
belirlenmektedir. 
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Tablo 5 – T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Verilen 
Krediler 

KREDİ KONULARI 
FAİZ İNDİRİM ORANI (%) 

KREDİ ÜST 
LİMİTİ (TL) Yatırım 

Dönemi 

İşletme 
Dönemi 
/Kredisi 

Damızlık Süt sığırı 
Yetiştiriciliği 20.000.000 

250.000 TL”ye kadar 100 50  
250.001 – 3.000.000 TL 75 50  

3.000.001 TL- 20.000.000 TL 50 25  
Yaygın Hayvansal Üretim 500.000 
50.000 TL”ye kadar 50 50  
50.001-500,000 TL 25 25  
Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği 100 100 7.500.000 
Damızlık Düve Yetiştiriciliği 100 100 7.500.000 
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25 3.000.000 
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 3.000.000 
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 100 5.000.000 
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 1.500.000 
Arıcılık 50 50 1.500.000 
MUHTELİF KONULAR 
Arazi alımı 25 25 500.000 
Diğer üretim konulan 25 25 500.000 

Daha detaylı bilgi için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120222-5-1.pdf 

b. Tarımsal Üretim Ve Üretici Destekleri 

2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG:7 Mayıs 2012, 28285) ve Kararın 
uygulaması ile ilgili yönetmelik çerçevesinde su ürünleri ve hayvansal mamuller 
sektörüne çeşitli destekler verilmektedir. Desteğin amaçları, 

 Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak,  
 Verimi ve kaliteyi yükseltmek,  
 Uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak,  
 Sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,  
 Sürdürülebilirliği sağlamak ve  
 Tarımsal kayıtların güncel tutulmasını sağlamak  

 
olarak açıklanmıştır.  
 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/0
5/20120507.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120507.htm 
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Sığır 

1 
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların 
melezleri anaç sığır 

225 TL/baş 

2 Etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş 
3 Anaç manda 350 TL/baş 

4 
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy 
kütüğü ilave 

60 TL/baş 

Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile 
birlikler hariç, 200 başa kadar tam, 201 – 500 baş arası % 50, 501 baş ve üzeri için % 
25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. 
 

Buzağı 

1 Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş 

2 
Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni 
tohumlamadan doğan buzağı ilave 

25 TL/baş 

3 Suni tohumlamadan doğan çevirme melezi ilave 75 TL/baş 
 

Damızlık Koyun - Keçi Yetiştiriciliği 

1 Koyun-keçi 18 TL/baş 
  

Tiftik Keçisi 

1  Tiftik 17 TL/kg 
 

Süt 

1  Manda, koyun-keçi sütü 0,15 TL/lt 
 

İpekböceği 

1  Tohum 30 TL/kutu 
2  1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer 20 TL/kg 
 

Arı yetiştiriciliği 

1  Arılı kovan 8 TL/kovan 
2  Bombus arısı 60 TL/koloni 
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Yem Bitkisi Üreticiliği 

1 Yonca (sulu) 130 TL/dekar 
2 Yonca (kuru) 70 TL/dekar 
3 Korunga 90 TL/ dekar 
4 Tek yıllıklar 30 TL/dekar 
5 Silajlık tek yıllıklar 45 TL/dekar 
6 Silajlık mısır (sulu) 55 TL/dekar 
7 Silajlık mısır (kuru) 30 TL/dekar 
8 Yapay çayır-mera 75 TL/dekar 

 

Hastalıklardan Ari İşletmeler Desteği 

1 Hastalıktan arî işletmedeki sığır 300 TL/baş 
Ari sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 201-500 baş arası 
için % 50’si, 501 baş ve üzeri için ise % 25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi 
suretiyle uygulanır. 

 

Aşılama Desteği 

1 Şap Aşısı   (Büyükbaş) 0,75 TL/baş 
2 Şap Aşısı   (Küçükbaş) 0,50 TL/baş 
3 Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL/baş 
4 Brucellosis (Küçükbaş) 0,50 TL/baş 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalar için 

 

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Ve Geliştirilmesi Desteği 

1 Büyükbaş Koruma 440 TL/Baş 
2 Küçükbaş Koruma 75 TL/Baş 
3 Arı Koruma 25 TL/Kovan 
4 

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü 
Anaç 35 TL/Baş 

Yavru 40 TL/Baş 
5 

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü 
Anaç  35 TL/baş 

Yavru 20 TL/baş 
6 Halk Elinde Manda Islahı 650 TL/ baş 

 
Besi Süresi Tamamlanan Erkek Sığır Kesim Desteği 

1 Besilik erkek sığır 300 TL/baş 
300 başa kadar tam olarak, 301 baş üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın 
ödenmesi suretiyle uygulanır. 



14 
 
 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği – Ekim 2012 

 

4- YATIRIM DESTEKLERİ  

a) Genel Bilgiler 
 

Desteğin Amaç ve Kapsamı 

Devlet kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda 
tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın 
artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek 
bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası 
doğrudan yatırımların Türkiye’ye çekilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının 
azaltılması amaçları ile yatırımları desteklemektedir. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında 2012/3305 sayılı Kararlara, komple yeni 
yatırım kapasite artırımı yatırımı, modernizasyon ürün çeşitlendirme ve entegrasyon 
yatırımı yapan işletmelere çeşitli destekler sağlanmaktadır. 

Destek Unsurları  

 Gümrük vergisi muafiyeti, 
 KDV istisnası,  
 KDV iadesi, 
 Faiz desteği,  
 Sigorta primi işveren hissesi desteği  
 Sigorta primi (işçi hissesi) desteği,  
 Gelir vergisi stopajı desteği,  
 Vergi indirimi. 
 Yatırım yeri tahsisi, 

 
Bunlardan  

 Gümrük vergisi muafiyeti ve  
 KDV istisnası 

tüm yatırım konuları ve tüm bölgeler için eşit olarak uygulanmaktadır.  

 Sigorta primi (işçi hissesi) desteği ve  
 Gelir vergisi desteği,  

sadece 6 bölgede yapılan yatırımlar için söz konusudur. 

 Sigorta primi işveren hissesi desteği  
bölgesel olarak farlı uygulanmakla birlikte gemi inşa sanayi için bütün bölgelerde 
aynı oranda uygulanmaktadır. 
 

 KDV iadesi;  
sabit yatırım tutarı belirli bir meblağı aşan stratejik yatırımlara verilmektedir. 

  
 Faiz desteği,   
 Sigorta primi işveren hissesi desteği, 
 Vergi İndirimi, 
 Yatırım yeri tahsisi desteği  

yatırımın yapıldığı il, yatırımın büyüklüğü ve yatırımın stratejik özelliğine göre bölgesel 
olarak farlı uygulanmaktadır. Bu yüzden bunlara bölgesel destekler denmektedir.  

Türkiye’deki 81 il sosyoekonomik durumları ve kalkınmışlık düzeyleri göz önünde 
bulundurularak 6 bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölgede en gelişmiş iller; 6 bölgede ise en 
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az gelişmiş iller yer almaktadır. Bölgesel dengesizlikleri azaltmak üzere, teşvikler birinci 
bölgeden altıncı bölgeye doğru artan bir yapı sergilemektedir.  
Yatırım konuları için bölgeler bazında farklılık arz eden asgari yatırım tutarı ve 
minimum kapasite belirlenmiştir. Her yatırım her bölgede teşvik edilmemekte, belirli 
yatırım konuları hiç teşvik edilmemekte, belirli yatırım konuları ise belirli koşullar 
altında teşvik edilmektedir.  

Harita 1 İller Bazında Teşvikler 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1-1.doc 
 

Tablo 6 - Yatırım Teşvikleri Açısından İllerin Sınıflandırması 
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

Ankara  Adana   Balıkesir Afyonkarahisar   Adıyaman Ağrı    
Antalya Aydın   Bilecik Amasya  Aksaray Ardahan 
Bursa   Bolu    Burdur  Artvin  Bayburt Batman  
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın  Çankırı Bingöl  
İstanbul Denizli Karabük Çorum   Erzurum Bitlis  
İzmir   Edirne  Karaman Düzce   Giresun Diyarbakır 
Kocaeli Isparta Manisa  Elazığ  Gümüşhane Hakkari 
Muğla   Kayseri Mersin    Erzincan Kahramanmaraş Iğdır   
  Kırklareli Samsun  Hatay   Kilis   Kars    
  Konya   Trabzon Kastamonu Niğde   Mardin  
  Sakarya Uşak    Kırıkkale Ordu    Muş     
  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt   
  Yalova    Kütahya Sinop   Şanlıurfa 
      Malatya Tokat   Şırnak  
      Nevşehir Tunceli Van     
      Rize    Yozgat    
      Sivas       

8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL 
 Hangi yatırımların hangi illerde destekleneceğine ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 
 

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1-2.xls 
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 Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularına ilişkin ayrıntılı 
bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1-5.doc 

b) Gümrük Vergisi Muafiyeti 
 

Tüm bögelerde yaplan yatırımlar için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. 
Yatırım teşvik belgesi kapsamında,  

 Makine ve teçhizat, 
 Otomobil yatırımları için CKD, 
 Gemi ve yat yatırımları ile ilgili tekne kabuğu, 
 Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz otobüs ve çekiciler, off road tipi kaya 

damperli kamyonlar, 
 İthalat rejimi çerçevesinde kullanılmış/yenileştirilmiş olarak ithaline izin verilen 

makineler, 
 Kullanılmış komple tesisler  

gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilebilmektedir. 

c) KDV İstisnası 

Yatırım teşvik belgesi kapsamından gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilebilen 
tüm makine teçhizat KDV’den istisna tutulmuştur. KDV istisnası iç piyasadan temin 
edilecek makine ve teçhizat için de geçerlidir. 

d) KDV İadesi 
Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar 
kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları için üstlenilen KDV, iade sureti ile geri 
alınabilmektedir. 

e) Faiz Desteği, 
Yatırımcı üzerindeki finansman yükü azaltılmaya çalışılmaktadır.  

 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayan finans 
kurumlarından kullanılan,  

 Asgari 1 yıl vadeli yatırım kredilerinin,  
 Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için 
  Azami 5 yıl süre ile, 
 Belirlenmiş tavanları aşmamak üzere, 
 Bölgesel bazda farklı oranlarda faiz desteği sağlanmaktadır. 
 Ar-Ge, Çevre ve satratejik yatırımlar dışında kalan yatırımlar için 1. ve 2. Bölgede 

faiz desteği mevcut değildir. 
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Tablo.7- Bölgelere ve Yatırımın Özelliğine Göre faiz Desteği 

Bölgeler TL Döviz/Dövize 
endeksli Destek tavanı 

3. Bölge 3  puan 1  puan 500.000 TL 
4. Bölge 4  puan 1  puan 600.000 TL 
5. Bölge 5  puan 2  puan 700.000 TL 
6. Bölge   7  puan 2  puan 900.000 TL 
Ar-Ge Yatırımları (Tüm bölgeler) 5  puan 2  puan 500.000 TL 
Çevre yatırıları (Tüm bölgeler) 5  puan 2  puan 500.000 TL 
Stratejik Yatırımlar (Tüm bölgeler) 
(sadece 31.12.2013 tarihine kadar 
yapılacak başvurular için olup 
ödemeler 31.12.2013’ten sonra 
yapılmaktadır) 

5  puan 2  puan 
Sabit yatırım 

tutarının %5’ni 
aşmamak üzere 

50.000.000 TL  
 

Bankaların yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımcıdan tahsil etmediği faiz, Hazine 
tarafından karşılanmaktadır. 

Faiz desteğinin uygulanmasında, kredi ana para ve faiz taksitlerinin zamanında ödenip 
ödenmediği sıkı sıkıya takip edilmekte, zamanında ödememe mevcutsa faiz desteği geri 
alınmaktadır.  

f)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 
 
Bu teşvikle girişimci üzerindeki işgücü maliyeti bir miktar hafifletilmektedir. 
 

 Yeni yatırımlarda istihdam edilen tüm çalışanlar, 
  

 Tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyon yatırımlarında ilave 
istihdam için,  

 
 Çalışanın ücreti üzerinden ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin 

asgari net ücrete tekabül eden kısmı, Ekonomi Bakanlığı bütçesinden 
karşılanabilmektedir. 

 
 Destek, bölgesel yatırım ve büyük ölçekli yatırımlarda, aşağıdaki tablo 8’de  

belirtilen sürelerde uygulanacaktır.  
 

 1.1.2014’ten sonra başlayan yatırımlarda 1. ve 2. bölgelerde desteğe son 
verilmekte, diğer bölgelerde ise yararlanılan yıl sayısı azaltılmaktadır. 

 
 Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmaya başlamak için yatırımın 

tamamlama vizesinin yapılması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bildirimde 
bulunulmuş olması gerekmektedir. 

 
 Ancak gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesinin yapılmasının beklenmesi 

gerekmemektedir.  
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Tablo.8 - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

Bölgeler 

Bölgesel ve Büyük Yatırımlar Stratejik 
Yatırımlar 

31.12.2013 tarihine 
kadar başlanılan 

yatırımlar 

1.1.2014 tarihinden 
itibaren başlanılan 

yatırımlar 

Yatırıma 
başlama ile ilgili 

herhangi bir 
sınır olmadan 

1 2 yıl - 7 yıl 
2 3 yıl - 7 yıl 
3 5 yıl 3 yıl 7 yıl 
4 6 yıl 5 yıl 7 yıl 
5 7 yıl 6 yıl 7 yıl 
6 10 yıl 7 yıl 10 yıl 

*Alt işveren tarafından istihdam edilen çalışanlar için de destekten yararlanmak 
mümkündür. 

 

Yatırımcıların yararlanabileceği toplam destek tutarı sabit yatırım tutarının bölgeler 
itibariyle aşağıda belirtilen oranlarını geçememektedir. 

Tablo 9 - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinde Üst Sınır 

Bölgeler 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteğinin Sabit Yatırım 

Tutarına Oranı  (%) 

Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteğinin Sabit Yatırım 

Tutarına Oranı (%) 

1 10 3 

2 15 5 

3 20 8 

4 25 10 

5 35 11 

6 50 15 

Stratejik yatırımlarda, Sigorta prpimi işveren hissesinin toplam tutarı bütün bölgelerde 
sabit yatırım tutarının %15’ini aşamaz. 

 
f) Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği 
 

Bu teşvikle 6. bölgede yatırım yapan yatırımcılar üzerindeki işgücü maliyetinin 
hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Sadece 6. Bölgede verilmektedir. 

 Altıcı bölgede yapılan belgeye bağlı her türlü (Bölgesel, Büyük ölçekli, stratejik; 
komple yeni, tevsi, modernizasyon, kalite iyileştirme ve entegrasyon) yatırım 
kapsamında, 

 Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde belirtilen sayıyı aşmamak üzere 
yaratılan ek istihdam için, 

 Yatırımcı tarafından ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete 
tekabül eden kısmı  
 

 10 yıl süre ile işveren adına Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanabilmektedir. 
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 Uygulama alt işveren aracılığı ile yaratılan istihdam için de geçerlidir. 

 
Sigorta primi işçi hissesi desteğinden yararlanabilmek için, destek kapsamında olmayan 
işçilerin sigorta primi ile destek kapsamında olmakla birlikte asgari ücretin üzerinde 
ücret alan işçilerin sigorta primini aşan kısmının düzenli olarak sosyal güvenlik 
kurumuna yatırılması gerekir. 

h)Gelir Vergisi Desteği 
 

 Altıncı bölgede yapılan, belgeye bağlı her türlü (Bölgesel, Büyük ölçekli, stratejik; 
komple yeni, tevsi, modernizasyon, kalite iyileştirme ve entegrasyon) yatırım 
kapsamında sağlanan ilave istihdam için, 

 İşçilerin ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari ücrete tekabül eden 
kısmı, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süre 
ile verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin 
edilebilir. 

 

i)Vergi İndirimi 
 

Yatırım veya işletme aşamasında elde edilen karların bir kısmı gelir vergisi veya 
kurumlar vergisinden muaf tutulmak suretiyle, yatırımlar teşvik edilmeye 
çalışılmaktadır.  

 Yaralanılacak toplam vergi muafiyeti, Bakanlar Kurulu tarafından bölgesel bazda 
farklı olarak belirlenen, toplam sabit yatırım tutarının bir yüzdesini ifade eden 
yatırıma katkı oranı ile belirlenmektedir. Örneğin, sabit yatırım tutarı 5 milyon TL 
ve yatırıma katkı oranı %20 ise, yatırıma katkı tutarı (ödenmeyecek vergi tutarı)  
5 milyon TL*0,20=1 milyon TL’dir. Yani yatırımcı ileriki yıllarda elde edeceği 
kurum kazancı veya gelir için ödeyeceği verginin 1 milyon TL’sini ödemeyecektir. 
Böylece devlet vergi almamak sureti ile yatırıma bir katkı yapmış olmaktadır. 

 
 Yatırıma katkı tutarına, her yıl elde edilen kurum kazancı veya gelire, Bakanlar 

Kurulu tarafından bölgeler bazında belirlenen vergi indirim oranının 
uygulanılması yolu ile ulaşılmaktadır. Örneğin 1 milyon TL tutarında bir yatırıma 
katkı tutarı hakkı bulunan bir yatırım, birinci yıl brüt olarak 500.000 TL kar 
etmişse, ödeyeceği vergi 500.000 * 0,20=100.000 TL’dir. Vergi indirim oranı %55 
olarak belirlenmişse, birinci yıl yatırıma katkı tutarı 55.000 TL, ödenecek vergi 
45.000 TL olacaktır. İkinci yıl 2 milyon TL kar sağlanmış ise, ödenmesi gereken 
vergi 400.000 TL olup, bunun 220.000 TL si yatırım katkı payı olarak tutulacak 
kalan kısmı (180.000 TL) vergi olarak ödenecektir. İki yılın sonunda yatırıma katkı 
payı olarak ödenmeyen ve işletmede kalan tutar 275.000 TL olacaktır. Bu şekilde 
her yıl hesaplanan yatırıma katkı tutarı 1.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar devam 
edilecek, 1.000.000 TL’ye ulaşınca normal vergi ödeme düzenine geçilecektir. 

 

 Bir yatırımın vergi indirimi yolu ile ne kadar bir destek göreceğini yatırıma katkı 
oranı belirlemektedir. Vergi indirim oranı ise, yatırıma vergi indirimi yolu ile 
yapılacak katkının yıllara nasıl yayılacağını belirlemektedir. 

 
 
 
 

 



20 
 
 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği – Ekim 2012 

 
Tablo.10 - Vergi İndirimi 

Bölgeler 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırıma katkı oranı 
(%) 

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 

Yatırıma katkı oranı 
(%) 

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 
2013 
sonuna 
kadar 
başlanan 
yayırımlar 

2014 
başından 
itibaren 
başlayan 
yatırımlar 

2013 
sonuna 
kadar 
başlanan 
yayırımlar 

2014 
başından 
itibaren 
başlayan 
yatırımlar 

2013 
sonuna 
kadar 
başlanan 
yayırımlar 

2014 
başından 
itibaren 
başlayan 
yatırımlar 

2013 
sonuna 
kadar 
başlanan 
yayırımlar 

2014 
başından 
itibaren 
başlayan 
yatırımlar 

1 15 10 50 30 25 20 50 30 

2 20 15 55 40 30 25 55 40 

3 25 20 60 50 35 30 60 50 

4 30 25 70 60 40 35 70 60 

5 40 30 80 70 50 40 80 70 

6 50 35 90 90 60 45 90 90 

Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan 
ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir. 
 

İşletme yatırım döneminde de kar ediyorsa, belirli koşullar altında yatırım döneminde 
de vergi indiriminden yararlanması mümkündür. Yani işletmenin yatırımla alakalı 
olmayan faaliyetlerden sağladığı gelirler için de vergi indiriminden yararlanması 
mümkündür. 

Vergi indirimin yatırım ve işletme dönemlerinde hangi oranlarda uygulanacağı aşağıdaki 
tablo 11’de gösterilmiştir.  

Tablo.11 - Vergi İndirimi 

Bölgeler 
Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Stratejik Yatırım 

Yatırım 
Dönemi 

İşletme 
Dönemi 

Yatırım 
Dönemi 

İşletme 
Dönemi 

Yatırım 
Dönemi 

İşletme 
Dönemi 

1  %100  %100 %50 %50 
2 %10 %90 %10 %90 %50 %50 
3 %20 %80 %20 %80 %50 %50 
4 %30 %70 %30 %70 %50 %50 
5 %50 %50 %50 %50 %50 %50 
6 %80 %20 %80 %20 %80 %20 

 

Örneğin Karaman’da öteden beri faaliyetlerini sürdürmekte olan bir işletmenin, 5 
milyon TL sabit yatırım tutarında bir yatırıma 2013 yılı sonuna kadar başladığını 
varsayalım. Karaman 3. bölgede yer aldığı, yatırımın konusu ve büyüklüğü itibariyle 
bölgesel destekler kapsamında destekleneceği ve 2013 içinde yatırıma başlanacağı için 
yatırıma katkı oranı %25’tir. Yani firma yatırım dönemi dahil ileriki yıllarda elde edeceği 
gelirler için ödeyeceği verginin 1 milyon TL’sini ödemeyecektir. Bu bir milyon TL’lik 
verginin %20 sini yatırım devam ederken elde edeceği vergilerden indirebilecektir. 
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j)Yatırım Yeri Tahsisi 
 

Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen 
usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir. 

 Öncelikli yatırım konuları 
 

Aşağıda belirtilen yatırım konuları yatırım hangi bölgede yapılırsa yapılsın 5 inci 
bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı 
bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir. 

o Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. 
o Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu 

taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına 
yönelik demiryolu yatırımları. 

o Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay 
veya savunma sanayine yönelik olanlar). 

o Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm 
yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm 
konaklama yatırımları. 

o Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları 
(konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). 

o Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek 
asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji 
ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. 

o Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden 
gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, 
havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. 

o Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 
tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve 
mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya 
işleme yatırımları hariç). 

o Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim 
yatırımları. 

o Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE 
projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar. 

 
 Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar 

 
Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi 
düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde 
vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin 
bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir. 

o Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi. 
o Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel 

kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak 
faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması. 

o Bu madde kapsamında 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve 
bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için sigorta primi 
işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmek, 
vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş 
puan ilave edilmek suretiyle uygulanır. 
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 AR-GE ve çevre yatırımları 
 

AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden 
yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6 ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir 
vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilir. 

Sektör kodları ve bölgelere göre asagari yatırım tutarları tablo 12’de gösterilmektedir. 

 

Genel teşvik sisteminde; 

 Gümrük Vergsi Muafiyeti: İthal makine ve teçhizatın gümrük vergisinden muaf 
tutulması, 

 KDV İstisnası: Yatırımda kullanılan hem ithal hem de yerli makine ve teçhizatın 
KDV’den istisna tutulması, 

 Gelir Vergisi Desteği: Altıncı bölgede yapılan yatırımlar için, yatırımın 
tamamlanmasını müteakip işletme aşamasında çalışan işcilerin ücreti üzerinden 
hesaplanan gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının devletçe 
karşılanması yer almaktadır. 

 

Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü olarak Genel Teşvik Sisteminden 
Yararlanmak için; 

 Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.  
 Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş. 
 Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 

büyükbaş/dönem. 
 Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem. 
 Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 

küçükbaş/dönem  
 

şartı aranmaktadır. Bunların altında kapasitelerle kurulacak tesisler teşvik sisteminden 
yararlandırılmamaktadır. 

 

Bölgesel Teşvik Sistemi Kapsamında Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü 

Et, süt ve kanatlı sektörlerindeki yatırımların bölgesel teşviklerden (başlıcaları, faiz 
desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi vb.) 
yararlanabilmesi için  aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir. 

 Entegre tesis olmaları gerekir  (su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe ise bu 
zorunluluk bulunmamaktadır.)  

 Asgari sabit sermaye yatırımı: Tablo-13’de görüldüğü gibi su ürünleri ve 
hayvansal mamuller sektöründeki  sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 
minimum 1 milyon TL diğer bölgelerde ise minimum 500 TL olması 
gerekmektedir. 
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Tablo-12 - Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü Yatırımlarının Bölgesel 
Desteklerden Yararlanması İçin Asgari Sabit Yatırım Tutarı 

Se
kt

ör
 

K
od

u 

U
S-

97
 

K
od

u Alt sektör veya yatırım 
konusu 

1. 
Bölge 

2. 
Bölge 

3. 
Bölge 

4. 
Bölge 

5. 
Bölge 

6. 
Bölge 

1 0121 

Entegre damızlık hayvancılık 
yatırımları dahil olmak üzere 
entegre hayvancılık 
yatırımları  

1 
Milyon 

TL  

1 
Milyon 

TL  

500 
Bin TL 

500 
Bin TL 

500 
Bin TL 

500 
Bin TL 

2 
0500.
0.04 

Su ürünleri yetiştiriciliği 
(balık yavrusu ve yumurtası 
üretimi dâhil)                                                                                                               

1 
Milyon 

TL  

1 
Milyon 

TL  

500 
Bin TL 

500 
Bin TL 

500 
Bin TL 

500 
Bin TL 

3 15 

Gıda ürünleri ve içecek 
imalatı (dip not 6'da 
belirtilen yatırım konuları 
hariç)                                                                                                                       

2 
Milyon 

TL 

2 
Milyon 

TL 

1 
Milyon 

TL  

1 
Milyon 

TL  

1 
Milyon 

TL  

500 
Bin TL 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1-2.xls 
 
 

 Asgari kapasite:Et, süt, damızlık ve kanatlı yatırımlarının, asgari sabit sermaye 
yatırımı yanında  ayrıca aşağıda belirtilen asgari kapasitelerle kurulması gerekir. 
 
 

Tablo 13 - Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuler Sektöründe Bölgesel Teşviklerden 
Yararlanmak İçin Asgari Kapasite 

 1. ve 2. Bölgeler 3, 4, ve 5. Bölgeler 6 Bölge 
Süt Yönlü B. Baş 500 büyük baş 300 büyük baş 150 büyük baş 
Et Yönlü  B. Baş 700 büyük 

baş/dönem 500 büyük/dönem 150 büyük 
baş/dönem 

Damızlık B. Baş 500 büyük baş 300 büyük baş 150 
büyükbaş/dönem 

Damızlık K. Baş 2000 küçük baş 1000 küçük baş 1000 küçük baş 
Süt ve Et Yönlü K. Baş 2000 küçük 

baş/dönem 1000 küçük baş/dönem 1000 küçük 
baş/dönem 

Kanatlı 200000 adet/dönem 200000  adet/dönem 100000 
adet/dönem 

Damızlık Kanatlı Kapasite şartı yok Kapasite şartı yok Kapasite şartı yok 
  

Diğer yatırım alanlarında olduğu gibi, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 
yatırımları da sıfırdan yeni bir yatırım, tevsi (kapasite genişlemesi) yatırımı, 
modernizasyon veya ürün çeşitlendirme yatırımı şeklinde olabilir.  Bu tür yatırımların 
destekten yararlanabilmesi için aynı işletmede veya aynı organize sanayi bölgesinde 
olması gerekir.  
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Tablo 14 - BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE 
BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 

Sektör 
Kodu 

US-97 
Kodu 

Bölgesel Teşviklerden 
Yararlanacak Sektörler 

1. 
Bölge 

2. 
Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

1 0121 

Entegre damızlık 
hayvancılık yatırımları 
dahil olmak üzere entegre 
hayvancılık yatırımları 
(dipnot 5'te belirtilen 
asgari kapasite şartlarına 
uymayan yatırımlar hariç)                                                                                        

1 
Milyon 

TL  

1 
Milyon 

TL  

500 Bin 
TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin 

TL 

2 0500.0.
04 

Su ürünleri yetiştiriciliği 
(balık yavrusu ve 
yumurtası üretimi dâhil)                                                                                                     

1 
Milyon 

TL  

1 
Milyon 

TL  

500 Bin 
TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin 

TL 

3 15 

Gıda ürünleri ve içecek 
imalatı (dip not 6'da 
belirtilen yatırım konuları 
hariç)                                                                                                                       

2 
Milyon 

TL 

2 
Milyon 

TL 

1 Milyon 
TL  

1 Milyon 
TL  1 Milyon TL  500 Bin 

TL 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1-2.xls, 
 
Dipnotlar 
1- İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen 
İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili 
bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.  

2- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci bölgede uygulanan 
desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez. 

3- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 
yıldız ve üzeri" şartı aranmaz. 

4- Altıncı bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt 
ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.  

5- Entegre hayvancılık yatırımlarında; 

     - 1 inci ve 2 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü 
büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre 
yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 
küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı 
entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı 
entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). 

     - 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 
büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,  damızlık 
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büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 
1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve 
kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık 
kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). 

6- Altıncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, 
makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için 
hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, 
çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve 
baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. 

7- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik 
edilir. 

8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik 
tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece 
modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. 

9- Altıncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde 
gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden 
yararlanamaz. 

10- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden 
yararlanır: 

a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları. 

b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları. 

c) İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay 
lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ve "hava ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve 
parçaları konusundaki yatırımlar. 

ç) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina 
dâhil). 

11- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş 
bölgenin desteklerinden yararlanır. 
 
12- Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları ile asgari 5 Milyon 
TL tutarındaki sondaj yatırımları 2nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. 
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5. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 
 

a. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 
(TEBLİĞ NO: 2012/64) 

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi veya diğer kayıt 
sistemlerine kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin yapacağı tarıma dayalı ekonomik inşaat 
işleri ve makine teçhizat alımına hibe şeklinde katkı yapılmaktadır. 

Programın Amacı 

 Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir 
düzeyinin yükseltilmesi,  

 Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,  

 Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,  
 Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,  
 Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  
 Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve  
 Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması, 

Kimler Başvurabilir? 

Bakanlıkça belirlenen ekonomik yatırımlarla sınırlı olmak koşulu ile  

 Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı tüm gerçek ve tüzel kişiler (şirketler, 
kooperatifler, birlikler ve bunların üst organları), 
 Kuruluş tüzüklerindeki iştigal alanı ile ilgili olmak, 
 İlgili kurullarında başvuru konusunda karar almak ve  
 Hibe sözleşmesini imzalamak 

 suretiyle başvuru yapabilirler ve destekten yararlanabilirler,  

Desteklenebilecek Ekonomik Yatırım Konuları 

 Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik  
o Yeni yatırım tesislerinin yapımı, 
o Mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji 

yenilenmesine yönelik yatırımlar, 
o Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, 

 Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, 
 Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere,  
    alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim 
tesisleri, 

 Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, 
hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 
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Özel Noktalar 

 Tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez. 
 Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi 

yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım 
teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu 
madde kapsamında değildir. 

 Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul 
edilmez. 

 Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki 
başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı 
illerdeki başvurular kabul edilir. 

 
Ne Kadar Destek Veriliyor? 
Hibe Oranı: Proje bedelinin %50’si 
 
Maksimum Proje Bedeli: 

 Gerçek kişilerin projelerinde:150.000 TL (Yani en çok 75.000 TL hibe) 
 Tüzel kişilerin projelerinde:600.000 TL (Yani en çok 3.000.000 TL hibe) 
 KDV hariç 

Kuşkusuz yatırımcılar daha yüksek meblağlı projelerle başvuru yapabilirler. Bunun 
anlamı, projenin kalan kısmını yatırımcılar tarafından sağlanan başka kaynaklarla 
finanse edileceğidir. Ancak yatırımcılar bir taahhüt altına girmektedirler. Hibeden 
yararlanmak için taahhütlerini yerine getirmek zorundadırlar.  
 
Gider Kalemleri 
 
Devletten alınan hibe desteğinin harcanabileceği belli alanlar vardır. Bunlar, inşaat işleri 
ve makine, ekipman ve malzeme alımları olarak belirlenmiştir. Bir yatırım genelde, bina 
ve makine ve ekipmandan oluştuğundan inşaat işleri ile makine alımı arasında bir denge 
de gözetilmektedir. 
 
İnşaat İşleri Alım Giderleri  
 

 İnşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş 
makinesi giderleri, 

 İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisatın alım ve montajı 
 İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %20’sini aşamaz. 

 
Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret 
olamaz. Ancak depolama, soğuk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynakları kullanan 
sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir. 
 
         b.  MAKİNE EKİPMAN VE MALZEME ALIM GİDERLERİ  TEBLİG NO: 
         2012/64’ den  özetlenmiştir. 

 Yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün 
parçası olduğu takdirde hibe desteğinden yararlanır. 

 Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman 
alım giderinden ibaret olamaz.  

o Tamamlama proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarında inşaat gideri 
şartı aranmaz.  
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o Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım tekliflerinde 
ise makine ve ekipman alım giderleri ile varsa hibeye esas proje tutarının 
%10’unu aşmayan inşaat giderleri hibe desteği kapsamında 
değerlendirilir.  

o Ancak mevcut bir tesisin unsuru olarak yapılacak depolama ya da soğuk 
hava deposu yatırım tekliflerinde inşaat giderleri ile ilgili herhangi bir 
kısıtlamaya gidilmez. 

 Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. 
 Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın 

alımları hibe desteği kapsamında değildir. 
 Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği 

kapsamında değildir. 
 

Başvuru 

 Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazırlanan 
proje teklifleri (başvurular) Tebliğin (2012/64) yayımı tarihinden (4 Eylül 
2012) itibaren altmış gün içerisinde Bakanlık il müdürlüklerine teslim edilir.  

 Projelerin ilk değerlendirmesi İl proje değerlendirme komisyonları tarafından 
yapılır. 

 Nihai değerlendirme ise il proje değerlendirme komisyonu tarafından hazırlamış 
olan program teklif listesi dikkate alınarak, merkez proje değerlendirme 
komisyonu tarafından yapılır.  

 Desteklenmesi uygun bulunan projeler il müdürlüklerine bildirilir.  
 Proje sahipleri projelerini son kez gözden geçirip projelerini ve kesin bütçelerini 

hazırlamak, ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini 
tamamlamak zorundadırlar. 

 İl müdürlüğü ile hibe sözleşmesi yapılır, proje bedelinin %10’oranında teminat 
yatırılır. 

 Hibe sözleşmesi çerçevesinde, 
 Her satın alma için yatırımcı ihale açar, 
 İhaleyi kazananla sözleşme imzalar. Sözleşme imzalanmadan, satın alma 

konusunda İl Müdürlüğü’nün uygunluk vermesi gerekir. 
 Ödeme belgesi ve faturaları İl Müdürlük’lerine sunar, 
 Nihai değerlendirme Genel Müdürlük tarafından yapılır. 
 Genel Müdürlük tarafından uygun bulunan harcamalar yatırımcıların hesabına 

aktarılır.  
  Daha detaylı bilgi ve başvuru uygulama usulleri için:R.G:4 Eylül 2012 

 

c. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ TEBLİĞ NO: 
2012/36’den özetlenmiştir 

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Kakanlığı tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi veya diğer kayıt 
sistemlerine kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin yapacağı makine ve ekipman alımlarına 
hibe şeklinde desteklemede bulunulmaktadır. 

Programın Amacı 

 Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından 
kullanımını yaygınlaştırarak,  

 Daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak,  
 Zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve  
 Üretim maliyetlerini düşürerek çiftçileri uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir 

düzeye getirmektir 
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Kimler Yararlanabilir 
  
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine 
ve Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla bütün 
gerçek ve tüzel kişiler (şirketler, kooperatifler, birlikler ve bunların üst kuruluşları) 
destekten yararlanmak üzere başvuru yapabilirler. Daha önce hibe desteğinden 
yararlananlar 2012 yılı için başvuru yapamaz.  
 
Hibe Desteğinin Oran ve Miktarı 

 Yukarda belirtilen yatırım mallarının alım bedelinin %50’si hibe yolu ile 
karşılanır. 

 Hibeye esas yatırım tutarı,  
o Gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve  
o Tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez.  
o Sadece süt üretici birlikleri 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla 

süt soğutma tankı alabilirler. 
o KDV hariç. 

 Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi 
tarafından karşılanır. 

 Hibe desteğinden yararlanan yatırımcı, aynı makine için başka kamu desteği 
(kredi dâhil) kullanamaz 

 
Başvuru ve Hibe Sözleşmesinin İmzalanması 

Tebliğ ve Bakanlık tarafından oluşturulan uygulama kılavuzu çerçevesinde hazırlanacak 
başvurular, Tebliğin yayınlanma tarihinden (3 Temmuz 2012) itibaren 1 ay içinde İl 
veya İlçe Müdürlüklerine yapılır. Gerekmesi durumunda bu süre İl Müdürlükleri 
tarafından 20 gün daha uzatılabilir. 

 Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. 
 İnceleme sırasında yatırımcının kriterlere uyup uymadığı ve alınacak makinenin 

Bakanlıkça belirlenen referans fiyatlara yakınlığı araştırılır. 
 Başvuru kabul veya reddi İl Müdürlüğü’nün yetkisinde olup, İl Müdürlükleri kendi 

illerine tahsis edilen hibe limiti çerçevesinde kararını vermek zorundadır. 
 Nihai değerlendirme son başvuru tarihinden itibaren İl Müdürlüğü tarafından 

yapılır ve onaylanan projeler Müdürlüğün internet sitesinde on gün süre ile 
yayımlanır. 

 Bu on gün içerisinde yatırımcılar İl veya İlçe Müdürlüğü ile formatı Bakanlık 
tarafından belirlenen bir hibe sözleşmesi akdeder. Süresi içinde hibe sözleşmesi 
imzalamayan yatırımcılar destekten yararlanamaz. Hibe sözleşmesi hazırlanırken, 
yatırımcılar Bakanlık tarafından makineler için hazırlanan referans fiyat listelerini 
göz önünde bulundurmalıdır. 
 

Makinenin Satın alımı 

Satın alımlar,  

 Başvuru belgesinin ekini oluşturan teknik şartnameye uygun olmalıdır. 
 Hibe sözleşmesi tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde gerçekleştirilmelidir. 
 Mutlaka fatura ve bir teslimat tutanağı düzenlenmelidir. 
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Destek İçin Başvuru 
 

 Fatura ve teslimat tutanağı İl Müdürlüğüne sunulur. 
 İl proje yürütme birimi,  makine ve ekipman için yerinde tespit tutanağını ve kabul 

tutanağını yirmi beş gün içerisinde düzenler. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma 
tankı için otuz gündür. 

 Uygun bulunan hak edişler İl Müdürlüğü yetkilisi tarafından Genel Müdürlük 
tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girilir, eposta ile Genel 
Müdürlük veri tabanına aktarılır, 

 Gerekli onay prosedüründen sonra destek yatırımcının hesabına aktarılır. 
 

Kapsamlı bilgi ve uygulama usul ve esasları için:R.G:3 Temmuz 2012, 28342 
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6. EXIMBANK KREDİLERİ 
 
a) Kısa Vadeli İhracat Kredileri  

 

Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara, özellikle 
ihracata hazırlık döneminde finansman gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, kısa 
vadeli ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar 
aracılığıyla veya doğrudan Türk Eximbank tarafından firmalara kullandırılmaktadır. 
 

i. REESKONT KREDİSİ  
 
İhracatçılarımız için uygun maliyetli kaynakların artırılması amacıyla, hâlihazırda T.C 
Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Türk Eximbank’a tanınan 4 milyar Dolar limit 
çerçevesinde kullandırılan Reeskont Kredisinin (RK) kapsamı genişletilerek, yapılan son 
düzenleme ile 120 gün vadeli ve döviz olarak kullandırılan Reeskont Kredisi, 01.08.2011 
tarihinden itibaren TL cinsinden de kullandırılmaya başlanmış ve 120 gün vade 
seçeneğinin yanında Bankalarının kaynakları ile desteklenerek taraflarınca 180 gün 
vade seçeneği de sunulmuştur. 
 
Piyasa koşullarına göre çok düşük maliyet yapısına sahip olan Reeskont Kredisinin faiz 
oranı Döviz kredisinde Libor+0,75, TL kredisinde ise 180 gün için % 9,00, 120 gün için 
% 8,90 seviyesinde olup; Türk Eximbank’ın Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası 
programından yararlanan firmalara 0,25 puanlık bir faiz indirimi uygulanmaktadır. Bu 
çerçevede, kredinin maliyeti 120 gün vadeli krediler için % 8,65 gibi cazip bir oran 
olmakta, böylelikle faiz avantajının yanında firmalara ihracat alacaklarını ticari ve politik 
risklere karşı teminat altına alabilme imkânı sağlanmaktadır. İhracat taahhüt 
gerçekleştirme süresi kredi kullandırım tarihinden itibaren 12 ay’dır. 
 
Tüm ihracatçılarımıza açık olan ve kredi taleplerinin Türk Eximbank tarafından 
bekletilmeksizin süratle karşılandığı Reeskont Kredisinden yararlanmak isteyen 
firmalarımızdan teminat olarak; kendisinin borçlu, Türk Eximbank’ın alacaklı olarak yer 
aldığı ve Türk Eximbank nezdinde limiti bulunan herhangi bir bankanın avalini taşıyan 
bono almaları yeterli olacaktır.  
 
Kaynak durumu, piyasaya göre çok uygun faiz yapısı, kolay erişilebilirlik nitelikleri ve 
yeni yapısı ile ihracatçılarımızın kullanımına sunulan Reeskont Kredisinde başvurular, 
Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile Bankalarının İstanbul ve İzmir şubelerince kabul 
edilmektedir. 

http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-71/reeskont-kredisi-rk.html 
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ii. SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ 
 

Krediden Kimler Yararlanır?  
 

Sevk Öncesi ihracat Kredileri;  
 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri hariç, İmalatçı-İhracatçı, İhracatçı ve İhracata 

yönelik mal üreten imalatçı firmalara,  
 Serbest Bölgelerde faaliyet ruhsatı alan İmalatçı-İhracatçı, İhracata yönelik mal 

üreten imalatçı firmalar ile - KKTC’de yerleşik İmalatçı-İhracatçı, İhracatçı, 
İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmalara kullandırılır.  

 
Kredi Tipleri Nelerdir? 
 Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi  
 Sevk Öncesi Kalkınmada Öncelikli Yöreler TL Kredisi,  
 Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi,  
 Serbest Bölgeler Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi  
 KKTC Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi  
 
Banka Limiti/Firma Limiti Nedir? 
Krediye aracılık eden bankalara Türk Eximbank tarafından limit tahsis edilir. Bu 
limit kapsamında firma limiti 15.000.000 ABD Dolarıdır. (KKTC’de yerleşik firmalara 
500.000 TL’dir.)  
 
Faiz Oranı ve Firmaya maliyeti nedir?  
Faiz oranı, talep edilen kredinin vadesine, kredi riskine, sigortalılık durumuna göre 
değişir. Aracı banka komisyonu TL kredilerde 1 puan döviz kredisinde 0,5 puandır. 
Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredisi olan firmalara sigorta indirimi uygulanır.  
 
Ne Tür Teminatlar Kabul Edilir?  
Kredinin teminatı aracı bankalardır.  
 
Kredi Nasıl Geri Ödenir? 

 120 ve 180 gün vadeli kredilerde kredinin anapara ve faizi en geç kredi 
vadesinde,  

 360 gün vadeli kredilerde anapara 180. ve 360. günlerde iki eşit taksitte her 
dönem için tahakkuk eden faizleri ile birlikte,  

 540 gün vadeli kredilerde ise anapara 180., 360. ve 540. günlerde üç eşit 
taksitte her dönem için tahakkuk eden faizleri ile birlikte tahsil edilir. 

 
http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-65/sevk-oncesi-ihracat-kredileri-soik.html 
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iii. İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ  
 
Krediden Kimler Yararlanır? 
 
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç;  

 İmalatçı-İhracatçı  
 İhracatçı  
 İhracata yönelik mal üreten imalatçı  

 
Firmalar krediden faydalanırlar.  

 
Kredinin Vadesi Nedir?  
 
Kredi vadesi azami 540 * gündür.  
Ayrıca, 360 gün iki taksit, 120 ve 180 gün vade seçenekleri de mevcuttur.  
 
(*) 540 gün vade seçeneği sadece Eximbank KOBİ tanımına giren firmalara 
uygulanacaktır.  
 
Firma Limiti Nedir?  
Firma limiti, Döviz ve Türk Lirası kredilerinin toplamı olmak üzere azami 15 milyon ABD 
Doları’dır.  
 
Ne Tür Teminatlar Kabul Edilmektedir?  
 
Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için; kredinin anapara, faiz 
ve taahhüt riski toplamının % 100'ü oranında, 
  
 •Banka Teminat Mektubu  
 •Kredi Garanti Fonu Kefaleti  
 •Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri talep edilir.  
 
 
http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-67/ihracata-hazirlik-kredileri-ihk.html 
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iv. DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ  

 
Krediden Kimler Yararlanır?  
 
T.C. Ekonomi Bakanlığınca Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) / Sektörel Dış Ticaret 
Şirketi (SDTŞ) unvanı verilen firmalar krediden faydalanırlar.  
 
İhracatçılarımızın Türk Eximbank’tan direkt olarak kredi kullanmalarına imkân 
sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye 
Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata hazırlık dönemi 
finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması, böylece ihracat 
performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.  
 
Kredi, Türk Lirası ve Döviz cinsinden, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile Bankalarının 
İstanbul ve İzmir şubeleri tarafından doğrudan kullandırılmaktadır. 
 
Kredinin Vadesi Nedir? 
 Kredi vadesi azami 180 gündür. Ayrıca 120 gün vade seçeneği de mevcuttur.  
 
Firma Limiti Nedir?  
Firma limiti, Eximbank Yönetim Kurulunca firma bazında ABD doları olarak belirlenir.  
 
Ne Tür Teminatlar Kabul Edilmektedir?  
Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için; kredinin anapara, faiz 
ve taahhüt riski toplamının % 100'ü oranında,  
 
 •Banka teminat mektubu  
 •Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri  
 
talep edilir.  
 
http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-66/dis-ticaret-sirketleri-ihracat-kredisi-
dts.html 
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v. KOBİ-İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ  

 
Krediden Kimler Yararlanır?  
 
Küçük ve Orta Boy İşletme tanımına giren;  
 

 İmalatçı-İhracatçı  
 İhracata yönelik mal üreten imalatçı  
 

Firmalar krediden faydalanırlar.  
 
Kredinin Vadesi Nedir?  
Kredi vadesi Döviz ve Türk Lirası kredilerde azami 540 gündür.  
 
Firma Limiti Nedir?  
Firma limiti, Döviz ve Türk Lirası kredilerinin toplamı olmak üzere azami 500.000 ABD 
Doları’dır. 
 
Ne Tür Teminatlar Kabul Edilmektedir?  
 
Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için; kredinin anapara, faiz 
ve taahhüt riski toplamının % 100'ü oranında,  
 

 Banka teminat mektubu  
 Kredi Garanti Fonu Kefaleti  
 Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri  

  
talep edilir.  
 
http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-68/kobi-ihracata-hazirlik-kredileri.html 
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vi. SEVK SONRASI REESKONT KREDİLERİ 

 
Krediden Kimler Yararlanır? 
 
Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve 
imalatçı-ihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara 
yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkânları ile rekabet şanslarının artırılması 
amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır. 
 
Kredinin Vadesi Nedir? 
 
Kredi vadesi azami 120 gündür. 
 
Firma Limiti Nedir? 
 
Firma limiti, azami 50 milyon ABD Doları’dır. DTSŞ firmaları için limit 90 milyon ABD 
Doları’dır. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Sevk 
Öncesi Reeskont Kredisi işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. 
 
Ne Tür İhracat Alacakları Kabul Edilmektedir? 
 
Söz konusu program, T.C. Merkez Bankası'nın (TCMB) “İhracat Reeskont Kredisi 
Uygulama Talimatı“ genelgesi esas ve şartları doğrultusunda Bankalarına tahsis etmiş 
olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup, program kapsamında;  
 
• Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğacak alacaklar, 
• Vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları ve 
•Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası (K.V.İ.K.S) kapsamında sigortalanmış 
vadeli ihracat alacakları iskonto edilmek suretiyle kredilendirilmektedir. 
 
Firmalar kredi başvuru belgeleri ile Türk Eximbank’a doğrudan başvururlar. Firma 
kredibilitesinin uygun görülmesi halinde Bankalarınca kabul finansmanı programı 
çerçevesinde TCMB reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilerek firma 
kredilendirilir. 
 
Program Kapsamındaki Alternatif Uygulamalar Nelerdir? 
 
I. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Yürütülecek Sevk Sonrası Reeskont 
Kredisi İşlemleri: 
 
Bu grupta; Türk Eximbank K.V.İ.K. Sigortası kapsamında alıcı limiti verilen ihracat 
işlemlerinden doğan vadeli ihracat alacaklarına ilişkin düzenlenen poliçe/bonolar, söz 
konusu ihracat bedeli alacakların ve söz konusu ihracat bedellerine ilişkin K.V.İ.K. 
Sigortası poliçesi kapsamında doğmuş/doğacak hakların Bankalarına temliği 
karşılığında, iskonto edilmek suretiyle kredilendirilir. 
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Program kapsamında; 
 
•Bir poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili mal/vesaik mukabili veya 
•Yurt dışı banka avalli bir poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili mal/vesaik mukabili 
veya 
•Teyitsiz/yurt dışı banka teyitli gayrikabili rücu akreditifli (draft içermeyen) veya 
•Herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış mal mukabili, olarak gerçekleştirilmiş vadeli 
ihracat alacakları kapsanmaktadır.  
 
II. Yurt İçi Banka Garantileri İle Gerçekleştirilen Sevk Sonrası Reeskont Kredisi İşlemleri: 
 
Bu grupta; 
• Bankaları nezdinde gayri nakdi kredi limiti olan yurt içi bankaların ithalatçı firmanın 
borçlu olduğu poliçe/bono ile gayrikabili rücu akreditiflere aval veya teyit yoluyla 
ithalatçı (borçlu) lehine veya 
• Bankaları nezdinde gayri nakdi kredi limiti olan yurt içi bankaların teminat mektubu 
teminat mektubu ile ihracatçı (alacaklı) lehine, garantisi alınmak suretiyle vadeli ihracat 
alacakları kredilendirilir. 
 

vii. İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM FİNANSMAN KREDİSİ 
 
Kredinin Amacı 
 
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ile Uluslararası Ticaret Finansmanı 
İslami Kurumu (International Islamic Trade Finance Corporation-ITFC) arasında 
imzalanan 1430/TF3/TU/0017 no'lu anlaşma (Two Step Murabaha Agreement) 
çerçevesinde; imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz 
firmalarımızın Türkiye'de üretilecek mallarının serbest dövizle, kesin olarak ihracı 
taahhüdü karşılığında hammadde, ara malı ve yatırım malları alımlarının finansmanı 
amacıyla kullandırılması hedeflenmektedir. 

Kredinin Tutarı Ne Kadar? 

Kredinin toplam tutarı 50 milyon ABD Doları olup ABD Doları cinsinden kullandırılması 
planlanmaktadır.  

Krediden Yararlanabilecek Firmalar? 

Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz, 
Türkiye'de yerleşik firmalarımız, Türkiye'de üretilecek mallarının serbest dövizle, kesin 
olarak ihracı taahhüdü karşılığında yararlanabilir.  

Firma Limiti Ne Kadar? 

Firmanın kredilendirilecek işlemleri için esas alınacak firma limiti azami 10.000.000- 
ABD Doları'dır. Aynı firmaya yeni kredinin tahsisi halinde daha önce yabancı para 



38 
 
 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği – Ekim 2012 

cinsinden verilen kredilerin müteakiben tahsis edilen kredinin kullandırıldığı tarihteki 
cari kurlar dikkate alınarak hesaplanan risk de dâhil toplam riski hiçbir şekilde o 
dönemdeki Türk Eximbank’ın sahip olduğu Özkaynağın %1'ini aşamaz.  

İşlem Limiti Ne kadar? 

Uygulama Esasları kapsamında kredilendirilecek her bir işlem için alt limit 200.000 ABD 
Doları, üst limit ise 3.000.000 ABD Doları'dır.  

Asli Teminatlar Nelerdir? 

Türk Eximbank tarafından kullandırılacak kredinin anapara ve mark-up tutarının asgari 
%100'ü oranında asli teminat tesis edilir.  

 Süresiz veya proje süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu ve  
 Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi,  
 KGF Kefaleti. 

Uygulanacak Mark-Up? 

Kullandırılan kredi karşılığında firmadan "mark-up" adı altında bir fiyat farkı tahsil 
edilmektedir. Firmanın ödeyeceği yıllık mark-up oranı LIBOR+ % 2,50'dir.  

Risk Primi Ne kadardır? 

Program kapsamında, krediden yararlanacak firmalardan, Türk Eximbank tarafından 
belirlenerek Onay Formu ile kendilerine bildirilen kredi tutarı üzerinden % 0,50 
oranında risk primi tahsil edilir. Risk primi peşin olarak Bankaları tarafından bildireceği 
hesaba ödenecektir.  

Kredilendirme İşlemleri/Satın alma Şekilleri Nelerdir? 

Program kapsamında kredilendirilecek mallar aşağıda ayrıntıları yer alan 3 farklı 
yöntemle satın alınabilir.  

Akreditifli İşlem:  

Onay Formu'nun, Eximbank’la imzalanacak Kredi Sözleşmesi'nin Bankalarına 
iletilmesini ve Onay Formu'nda yer alan teminatların tesisini müteakip firma, imzalamış 
olduğu Onay Formu'nda belirtilen bankaya müracaat ederek, satıcı lehine, mark-up 
içermeyen fiyat üzerinden gayrikabili rücu akreditif açtırılır. 

Vesaik Mukabili İşlem: 

Onay Formu'nun ve Türk Eximbank ile imzalanacak Kredi Sözleşmesi'nin Bankalarına 
iletilmesini ve Onay Formu'nda yer alan teminatların tesisini müteakip firma, kredi 
konusu mal alımına yönelik vesaikin ibraz bankası aracılığıyla Türk Eximbank’a ibraz 
edilmesini sağlayarak vesaik mukabili işlem kapsamında kredi kullanılabilmektedir.  



39 
 
 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği – Ekim 2012 

  
Doğrudan Ödeme: 

Bu yöntem sadece yurt içi alımlar için kullanılabilir. 

Onay Formu'nun, Türk Eximbank ile imzalanacak Kredi Sözleşmesi'nin Bankalarına 
iletilmesini ve Onay Formu'nda yer alan teminatların tesisini müteakip firma, kredi 
konusu mal alımına yönelik vesaikin Türk Eximbank’a ibraz edilmesini sağlayarak 
doğrudan ödeme yöntemi kapsamında kredi kullanabilmektedir. 

Not: Yeniden yapılandırma çalışmaları sebebiyle Eximbank tarafından İhracata 
Dönük Üretim Finansman Kredisi ile ilgili yeni başvuru kabul edilmemektedir. 
 
http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-61/ihracata-donuk-uretim-finansman-
kredisi.html 
 

b) Orta ve Uzun Vadeli Krediler 

 
i. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi 

 
Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-
ihracatçıların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Kredinin Amacı 

Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-
ihracatçıların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.  

Krediden Yararlanabilecek Firmalar 

Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz 
Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilir.  

Kredi Programının Genel Koşulları 

Program kapsamında uygun bulunan hammadde, ara malı, makine, teçhizat ve aksam 
harcamaları finanse edilecektir.  

Kredi, harcama belgeleri karşılığında 

 İşletmenin ekonomik amacına ulaşması için temel nitelikteki harcamalar, 
 Kalıcılığı veya uzun süreli kullanım özelliği dolayısıyla orta veya uzun vadeli 

finansman gerektiren yurtiçinden tedarik edilen makine-teçhizat alımı,  
 Hammadde, ara malı alımı ve 1 aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel 

masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyacı için kullandırılacaktır. 
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Program kapsamında yurt içinden yapılmış harcamaların finansmanı, kredi başvuru 
tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olması halinde 
mümkündür.  

Finanse edilecek mallarla ilgili olarak, söz konusu malların Türkiye’de üretildiklerine ve 
Türk Malı olduklarına dair firma beyanı alınır.  

Firmaların grup firmalarından yaptıkları harcamaları ile arsa, bina ve kullanılmış mal 
alımları finanse edilmez. 

Firma Limiti 

Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 
7.500.000 Avro (karşılığı ABD Doları veya Türk Lirası)’dur.  

Asli Teminatlar 

Türk Eximbank tarafından kullandırılacak kredinin anapara ve ilk anapara ödemesine 
kadar geçecek süre için tahakkuk edecek faiz ve muhtemel masrafları toplamının asgari 
%100’ü oranında asli teminat tesis edilir.  

Krediye ilişkin asli teminatlar;  

 Süresiz veya kredi süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu. Teminat 
mektuplarının vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli olarak Türk 
Eximbank’a iletilmesi de mümkündür. 

 Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi, 
 KGF Kefaleti 

Vade ve Faiz Oranı 

Kullandırılacak kredilerin vadesi azami 1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 
yıldır.   

1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 3 yıl vadeli; 

 Euro kredilerde; EURIBOR+4,00  
 USD kredilerde LIBOR+4,50 
 TL kredilerde %12.75 

faiz oranları ile, 

1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıl vadeli  

 Euro kredilerde; EURIBOR+4,25  
 USD kredilerde LIBOR+4,75 
 TL kredilerde %12.75 
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faiz oranları ile kullandırılmaktadır. 

İhracat Taahhüdünün Kapatılması 

Kullandırılan kredilerde ihracat taahhüdünü kredi anapara, faiz ve varsa masraflar 
toplamı tutarında firmanın faaliyet konusu mallarının ihracı ile kapatılır. 

ii. İhracata Yönelik Yatırım Kredisi 
 

Kredinin Amacı 
 
Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-
ihracatçıların, makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurlarının finansmanı 
amaçlanmaktadır. 

Krediden Yararlanabilecek Firmalar 
Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz 
Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilir. 
  
Kredi Programının Genel Koşulları 

Program kapsamında uygun bulunan makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurları 
harcama belgeleri karşılığında finanse edilecektir.  

Program kapsamında yapılmış harcamaların finansmanı, kredi başvuru tarihinden 
azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olması halinde mümkündür. 
Harcama Belgeleri Listesinin YMM/SMM onaylı olması gerekmektedir.  

Arsa, bina ve kullanılmış mal alımları finanse edilmez. 

Firma Limiti 
 
Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 
10.000.000 Avro (karşılığı ABD Doları veya Türk Lirası)’dur.  
 
Asli Teminatlar 
 
Kullandırılacak kredilerin vadesi azami 2 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere azami 7 
yıldır.   
 
Vadeler ve Faiz Oranları 
 
2 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıl vadeli; 
 

 Euro kredilerde; EURIBOR+4,25  
 USD kredilerde LIBOR+4,75 
 TL kredilerde %12.75 
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faiz oranları ile, 2 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 7 yıl vadeli  
 

 Euro kredilerde; EURIBOR+4,50  
 USD kredilerde LIBOR+5,00 
 TL kredilerde %12.75 

 
faiz oranları ile kullandırılmaktadır. 

İhracat Taahhüdünün Kapatılması 

Kullandırılan kredilerde ihracat taahhüdünü kredi anapara, faiz ve varsa masraflar 
toplamı tutarında firmanın faaliyet konusu mallarının ihracı ile kapatılır.  

iii. Özellikli İhracat Kredisi 
 

Program kapsamında, Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk 
Eximbank'ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak 
Bankalarınca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkânı 
sağlanmaktadır.  

 Kredi; ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan 
uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün 
ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla, proje 
bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır.  

 Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir.  
 Kredilendirme oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir, ancak bu oran 

FOB ihracat taahhüdünün % 80’ini aşamaz.  
 Krediye konu olan ve ihracı taahhüt edilen malın asgari % 50 yerli katkı oranını 

ihtiva etmesi gerekmektedir.  

Kredi için Bankalarınca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat unsurları 
aranacak olup, bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da 
alınabilecektir. Alınacak teminatların tutar ve kompozisyonu Bankalarınca işlem 
bazında belirlenecektir. 
 
http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-109/ozellikli-ihracat-kredisi.html 
 
Diğer orta ve uzun vadeli EXIMBANK kredileri hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşılabilmektedir: 
 
http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-57/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri.html 
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7. DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) TEŞVİK UYGULAMASI 

 
a. Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Uygulaması 

 
Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin 
Ticaret Politikası Önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal 
edilmesine imkân tanıyan Ekonomik Etkili Gümrük Rejimidir. 
 
DİR Kapsamında aşağıdaki imkânlardan faydalanılabilir. 

 İthalatta Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyeti 
 KKDF İstisnası 
 Vergi, Resim ve Harç İstisnası 
 Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama 
 Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması 
 Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade Edilmesi 
 İthalat Sırasında Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi 

   
Yukarıdaki imkânlarda yararlanılabilmesi için Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen 
Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ya da gümrük idarelerince verilen Dâhilde İşlem İzni  
(Dİİ) alınması gerekir. 
 
İhraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi 
eşyalara uygulanacak dâhilde işlem rejimi tedbirleri Ekonomi Bakanlığı’nca hazırlanan 
Karar, Tebliğ ve Genelgeler kapsamında yürütülür. 

 
b.  Şartlı Muafiyet Sistemi 

 
Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)/Dâhilde İşleme İzni (Dİİ) kapsamında ihracı taahhüt 
edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan (belge/izin sahibi firma 
ve/veya yan sanayici firma tarafından) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, 
yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dâhil), yarı mamul, mamul ile 
değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde 
(serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi 
tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal 
edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade 
edilmesidir. 
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c. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulaması 

 
İthali vergiye tabi tarım ürünleri ile Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılacak 
yurtiçi alımlara uygulanacak genel hükümler aşağıdadır. 
 

 DİR çerçevesinde tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına ilişkin talepler sadece DİİB 
kapsamında değerlendirilir.  Bu tür talepler için Dâhilde İşleme İzni (Dİİ) 
verilmez. 

 Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar 
ve sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB 
düzenlenir. DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem 
görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye 
yaptırmasına izin verilebilir. Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki 
işlem görmüş ürünün üretiminin  tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.  

 DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80’dir. Ancak, ikincil işlem 
görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak 
tespit edilebilir. DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz 
kullanım oranı aranmaz. 

 Belge süreleri farklı olan ürünler için ayrı DİİB’ler düzenlenir.  
 Herhangi bir firma adına ilk defa düzenlenecek DİİB’lerde, kapasite raporunda 

kayıtlı üretim miktarının azami 1/4’ü, daha sonraki DİİB’ler ise önceden 
kullanılan miktar, belge süresi ve açık belgelerdeki gerçekleşen ihracat dikkate 
alınmak suretiyle hesaplanan kapasite raporundaki kullanılabilir üretim 
kapasitesi miktarı ve firmanın önceki belgelerdeki performansı esas alınarak 
düzenlenir. 
 
d. Sektörel Bazda Uygulama Esasları 
 
i. Su Ürünleri Sektörüne Yönelik Uygulamalar 

DİR kapsamında işlenmiş olarak ihraç edilmek üzere salyangoz, istakoz, karides ve 
midye gibi su ürünlerinin ithalatına izin verilir. 
 
Fileto veya konserve edilmiş balık ihracatı karşılığında dondurulmuş balık ithalatına 
ilişkin DİİB düzenlenir. Orkinos Balığı yetiştirilmesinde yem olarak kullanılan sardalya, 
uskumru, ringa, tırsi ve kaplin gibi balıkların (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) DİR 
kapsamında ithalatına izin verilir.  
DİR Kapsamında Canlı balık (orkinos ve larva hariç) İthalatına İzin Verilmez. 
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Tablo 15 -  DİİB Süreleri (Ay) 
Fasıl Madde Adı Süre 

 
03 

Yavru balık yetiştiriciliği ile elde edilen taze, soğutulmuş, dondurulmuş, 
kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış ve salamura edilmiş balıklar, balık filetoları 

24 

 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıktan elde edilen kurutulmuş, 
tütsülenmiş, tuzlanmış, salamura edilmiş balıklar ve balık filetoları 

12 

 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıktan elde edilen balık konserveleri 12 
1604 Yavru balıkların yetiştirilmesinden elde edilen balık konserveleri 12 

 Diğer su ürünleri, kabuklu hayvan ve yumuşakçaların konserveleri 12 
 

Tablo 16 -  Yem Kullanımı 
Madde Adı Azami Yem Miktarı (Kg) 

Orkinos Balığı (1 Kg ) 13 
Levrek Balığı (1 Kg ) 2,0 
Çipura Balığı (1 Kg ) 2,5 

Sivriburun Karagöz Balığı (1 Kg ) 2,0 
Alabalık (1 Kg ) 1,5 

 
ii. Kanatlı Sektörüne Yönelik Uygulamalar 

DİR kapsamında civciv ve canlı kümes hayvanları ihracatı karşılığında kuluçkalık 
yumurta ithalatına izin verilir. 
 
Yumurta ve kümes hayvanları eti üretiminde kullanılmak üzere yem hammaddesi olarak 
tahıl ithaline izin verilir. 
 
Yumurta ve kümes hayvanları eti üretiminde kullanılan yemin azami %70’i tahıllardan 
(yem hammaddesi olarak kullanılan yemlik buğday veya sorgun, mısırı ikame edebilir.), 
%30’u enerji veren yağlık tohum ve türevlerinden oluşur. Bu oranlar içerisindeki 
tahılların dağılımı firma tarafından belirlenebilir.  
 
DİR Kapsamında kümes hayvanları ile Et ve et ürünleri İthalatına İzin Verilmez. 

 
Tablo 17 - DİİB Süreleri (Ay) 

Fasıl Madde Adı Süre 
01 Civciv ve canlı kümes hayvanları 8 
02 Büyükbaş ve kümes hayvanları etleri 8 
04 Yumurtalar, (işlenmiş yumurtalar dahil) 8 
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Tablo 18 - Yem Kullanımı 
Madde Adı Azami Yem Miktarı (Kg) 
Canlı Piliç (1 Kg)* 1,9 (Azami % 50 Mısır) 
Canlı Hindi (1 Kg)** 2,6 (Azami % 50 Mısır)  
Yarka Tavuk (1 Adet) 7,5 ( Azami % 69 Mısır) 
Sofralık Yumurta ( 1 Adet) 0,175 (Azami % 50 Mısır, % 25 Soya Küspesi) 
Etlik-Damızlık Yumurta ( 1 Adet) 0,360 (Azami % 50 Mısır, % 25 Soya Küspesi) 
Yumurtacı-Damızlık Yumurta ( 1 Adet) 0,237 (Azami % 40 Mısır, % 20 Soya Küspesi) 

(*): Canlı piliçten asgari %75 randımanla piliç eti ve sakatat elde edilir. 
(**): Canlı hindiden %78 randımanla hindi eti ve sakatat elde edilir. 

 
iii. Hayvancılık Sektörüne Yönelik Uygulamalar 

DİİB kapsamında süt tozu (Tarım Bakanlığı uygulamaları çerçevesinde yurt içinden 
temin edilebilmektedir) ve tereyağı ithalatına izin verilir.  DİİB kapsamında büyükbaş 
hayvan eti ile sosis ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılan yem hammaddesinin 
ithaline izin verilir.  

DİR Kapsamında, Canlı büyükbaş, küçükbaş, Et ve et ürünleri ithaline izin verilmez.  

Tablo 19 - Peynir Üretimi İçin Süt Tozu ve Tereyağı Kullanımı 
Ürün Adı (1 Kg) Azami Süt tozu Miktarı(Kg) Azami Tereyağı Miktarı (Kg) 

Eritme Peyniri 0,64 0,42 
Beyaz Peynir 0,48 0,22 
Kaşar peyniri 0,96 0,43 
Örme peyniri 0,96 0,43 
Tulum peyniri 0,96 0,43 

 
 
Tablo 20 - Büyükbaş Hayvan İçin Yen Kullanımı 
Madde Adı Azami Yem Miktarı (Kg) 
Canlı Büyükbaş Hayvan (1 Kg)* 7,24 

(*): Canlı büyükbaş hayvanda %55 randımanla kemikli et elde edilir. 
 
Tablo 21 – DİİB Süreleri (Ay) 

Fasıl Madde Adı Süre 
02 Büyükbaş ve kümes hayvanları etleri 8 
04 Peynir, kazein, peynir altı suyu tozu 6 

Not: 16 No.lu Fasıl’da yer alan sosis ve benzeri ürünlerin ihracatı içinde belge 
düzenlenmekte olup, belge süresi 12 aydır. 
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8. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI 
 
   a.  Uygulama Hakkında Genel Bilgiler 
 

Tarımsal ürünler sektöründe ihracatın geliştirilmesine yönelik olarak; 2012/2 Sayılı 
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para – Kredi ve Koordinasyon 
Kurulu Tebliği çerçevesinde ilgili tarımsal üretimin desteklenmesi ve bu meyanda 
ihracatın artırılması hedeflenmektedir. 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin uygulamada mevcut olan 
hesaplama sisteminde; 

 Hesaplaman “fiyat” ve “miktar – net kilogram (yumurta için adet)” olmak üzere 
iki değer üzerinden yapılır ve düşük olan netice (beyanname bazında hesaplama 
sistemi tarafından aşağı yuvarlanarak) firma hak edişi olarak tespit edilir. 

 Aşağıda sunulan örnek hesaplamalarda döviz kazandırıcı işleme ilişkin net döviz 
girdi oranı 0,50 olarak öngörülmüştür. 

 Yumurta ihracatına ilişkin örnek çalışmada; 1 box=30 ABD Doları ($) fiyat 
dikkate alınmıştır. 

 Tavuk Eti ihracatına ilişkin örnek çalışmada 1 ton= 2000 $ fiyat dikkate 
alınmıştır. 

 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balık ihracatına ilişkin örnek çalışmada 
1ton=2000$ fiyat dikkate alınmıştır. 
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b. Su Ürünleri Sektörüne Yönelik Uygulama 
 

1604 No.lu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan “Hazırlanmış veya konserve 
edilmiş balıklar” için Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarından faydalandırılır. 

 Örnek 1 

  Tablo-22 

Madde Adı GTİP 
İstatistikî 

Kıymet 
(FOB-$) 

İhracat 
İade 

Miktarı 

Miktar 
Barajı 

Azami 
Ödeme 
Oranı 

DİİB Net Döviz Girdi 
Oranı 

Hazırlanmış veya 
konserve edilmiş 

balıklar 
1604 1ton= 2000$ 250 $/Ton % 100 % 5 % 50 

 

Miktar üzerinden, 

Miktar (ton) X İhracat İade Miktar X Miktar X Net Döviz Girdi Oranı = 

 1ton X 250$ X 1,00  X 0,50 =  125,00 $ 

 

Fiyat üzerinden, 

Fiyat (1ton=2000$) X Miktar Barajı X Azami Ödeme oranı X Net Döviz Girdi Oranı   = 

 2000$ X 1,00 X 0,5 X 0,50   = 50,00 $ 

olup, bu durumda, düşük olan 50,00 $ (beyanname bazında, hesaplama sistemi 
tarafından aşağı yuvarlanarak) firma hak edişi olarak  tespit edilir.  
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c. Kanatlı Ürünleri Sektörüne Yönelik Uygulama 
 
Kanatlı ürünleri sektöründe yumurta, kümes hayvanları etleri (sakat atlar  hariç) ve 
ileri işlem görmüş piliç ürünleri tarımsal ürünlerde İhracat İadesi yardımlarından 
faydalandırılır. 

i. Yumurta  
 
Örnek 2 

 

       
Miktar üzerinden, 

Miktar (Adet) X İhracat İade Miktarı X Miktar Barajı X Net Döviz Girdi Oranı =  

   1000Adet X 15$ X 0,65  X 0,50 =  4,875 

Fiyat üzerinden, 

Fiyat (1000Adet=83,33$) X Miktar Barajı X Azami Ödeme Oranı X Net Döviz Girdi Oranı=  

   83,33$ X 0,65 X 0,10 X 0,50  = 2,708 

olup, bu durumda, düşük olan 2,708 (beyanname bazında, hesaplama sistemi tarafından 
aşağı yuvarlanarak) firma hak edişi olarak 2,00$ olarak  tespit edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-23  
Madde 

Adı 
GTİP İstatistikî 

Kıymet 
(FOB-$) 

İhracat 
İade 

Miktarı 

Miktar 
Barajı 

Azami 
Ödeme 
Oranı 

DİİB Net 
Döviz Girdi 

Oranı 
Yumurta 0407 1box=30$; 1000Adet=83,33$ 15 $/1000 Adet % 65 % 10 % 50 
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 ii.   Kümes Hayvanları Etleri 
 
 Örnek 3 
 
Tablo-24 

Madde Adı GTİP 
İstatistikî 

Kıymet 
(FOB-$) 

İhracat 
İade 

Miktarı 

Miktar 
Barajı 

Azami 
Ödeme 
Oranı 

DİİB Net 
Döviz 
Girdi 
Oranı 

Kümes 
hayvanları 

etleri 
(sakatatlar 

hariç) 

02.07 (0207.13.91,99; 
0207.14.91,99; 
0207.26.91,99; 
0207.27.91, 99;  
0207.34; 0207.35.91,99; 
0207.36.81,85,89,90 
hariç) 

1ton= 2000$ 186 $/Ton % 41 % 15 % 50 

 
Miktar üzerinden, 

Miktar(ton) X İhracat İade Miktarı X Miktar Barajı X Net Döviz Girdi Oranı =  

   1ton X 186$ X 0,41  X 0,50 =  38,13 

Fiyat üzerinden, 

Fiyat (1ton=2000$) X Miktar Barajı X Azami Ödeme Oranı X Net Döviz Girdi Oranı =  

   2000$ X 0,41 X 0,15 X 0,50   = 61,5 

olup, bu durumda, düşük olan 38,13 (beyanname bazında, hesaplama sistemi tarafından 
aşağı yuvarlanarak) firma hak edişi 38,00 olarak  tespit edilir. 
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 iii.  İleri İşlem Görmüş Ürünler 
 
 Örnek 4 
 
Tablo-25 

Madde Adı GTİP 
KIYMET 
(FOB-$) 

İADE 
MİKTARI 

BARAJI 
ÖDEME 
ORANI 

NET 
DÖVİZ 
GİRDİ 
ORANI 

Kümes hayvanları etinden, 
sakatatından yapılmış sosisler ve 

benzeri ürünler ile kümes 
hayvanları etinden hazırlanmış 
veya konserve edilmiş ürünler 

1601.00.99; 
1602.31,32 

1ton= 2000$ 250 $/Ton % 50 % 10 % 50 

Miktar üzerinden, 

Miktar (ton) X İhracat İade Miktarı X Miktar Barajı X Net Döviz Girdi Oranı = 

   1ton X 250$ X 0,50  X 0,50 =  62,5 

Fiyat üzerinden, 

Fiyat (1ton=2000$) X Miktar Barajı X Azami Ödeme Oranı X Net döviz Girdi Oranı = 

   2000$ X 0,50 X 0,10 X 0,50   = 50,0 

olup, bu durumda, düşük olan 50,00 (beyanname bazında, hesaplama sistemi tarafından 
aşağı yuvarlanarak) firma hak edişi olarak  tespit edilir.  
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