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2634 Sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu Kapsamındaki 

Teşvikler



Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
Sağlanan Teşvikler

 2634 sayılı Kanunun 5/a maddesi,

 2634 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi.

Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler,

Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi,

Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri,

Haberleşme Kolaylıkları,

Yabancı Personel ve Sanatkar Çalıştırılması,

Alkollü İçki Satışı,

Deniz Turizminde Sağlanan Hak ve Kolaylıklar,

Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği.



Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı 
Amacıyla Yapılan Tahsisler

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8 inci
maddesine göre, hazine ve orman
arazilerinin turistik tesis
yatırımlarına tahsisi
sağlanmaktadır. Bu konuda
21/07/2006 tarihli ve 26235 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Kamu
Taşınmazlarının Turizm
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında
Yönetmelik” uyarınca işlem tesis
edilmekte ve 49 yıl süreyle tahsis
işlemi yapılmaktadır.

Tahsis Duyurusu ve Başvuruların Sonuçlandırılması İş Akış Şeması



Toplam Tahsis Sayısı : 366
Tahsisli Yatak Sayısı  : 193.720

28 Tesis,  7.154 Yatak

78 Tesis, 34.416 Yatak

225 Tesis, 147.847 Yatak

8 Tesis, 245 Yatak

13 Tesis,  2.199 Yatak

14 Tesis,  1.859 Yatak

Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı 
Amacıyla Yapılan Tahsisler



Termal ve Kış Amaçlı Tahsisler İçin Sağlanan 
Teşvikler 

Adına ön izin verilen yatırımcıdan ön izin dönemi için istenilen yıllık toplam yatırım maliyetinin %0,1’i (bindebir)

oranındaki ön izin bedeli kış ve termal amaçlı tahsisler için %50 indirimli uygulanmaktadır.

Ön izin dönemi için yatırımcıdan istenilen toplan yatırım maliyetinin %5’i oranındaki kesin ve süresiz teminat

mektubu kış ve termal yatırımlar için toplam yatırım maliyetinin %1’i kadardır.

Adına kesin tahsis işlemi yapılan yatırımcıdan kesin tahsis dönemi için istenilen ve toplam yatırım maliyetinin

%10’una tekabül eden kesin ve süresiz teminat mektubu, kış ve termal amaçlı tahsisler için toplam yatırım

maliyetinin %2’si oranında istenilmektedir.



Termal ve Kış Amaçlı Tahsisler İçin Sağlanan 
Teşvikler 

Kesin tahsis dönemi için yıllık kira bedeli toplam yatırım maliyetinin %0,5’i

(bindebeş) iken termal ve kış amaçlı tahsislerde bu oran %50 indirimli olarak

tahsile edilmekte, bunun yanı sıra ilk üç yıl için bu bedeller üzerinden %70

indirim uygulanarak tahsil edilmektedir.

Kesin tahsis döneminde tahsisli taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen tesisin

işletmeye geçmesiyle birlikte yıllık hasılattan %1 oranında pay alınmakta

olup, bu payın oranı da termal ve kış tahsislerinde %0,5 olarak alınmaktadır.



Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 15 inci maddesinde, “Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin, 6831
sayılı Orman Kanununun Ek-3 üncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis
tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır.” hükmü yer almaktadır. Bu
itibarla;

Tahsis edilen taşınmazın orman vasıflı olması halinde firmadan; tahsis edilen alanın üç katı kadar alanın

ağaçlandırma ve bu ağaçlandırılan alanın 3 yıllık bakım bedelinin ilgili Orman İdaresi’ne ödenmesi

gerekmektedir.

Ayrıca toplam yatırım maliyetinin %3’ü (yüzde üçü) oranında Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri hesaplanır

ve bu bedel kesin tahsis yazısından itibaren üçüncü yıldan itibaren 5 (beş) yıl vade ve 5 (beş) eşit taksitte

ödenmektedir.



Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 16 ncı maddesinde yer alan, “Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik,
gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden
öderler.” hükmüne istinaden, işletmelere elektrik enerjisi desteği sağlanmaktadır.

06/09/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2013/5265 sayılı Çevreye Duyarlı
Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar” ile Çevreye Duyarlı
Konaklama Tesislerinin teşvik edilmesi ve sayılarının artırılması amacıyla Çevreye Duyarlı Konaklama
Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği sağlanmaktadır.



Haberleşme Kolaylıkları, Yabancı Personel ve 
Sanatkar Çalıştırılması

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 17 nci maddesinde yer alan “Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks

taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır.” hükmüne göre işletmelere haberleşme kolaylığı

sağlanmaktadır.

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

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

sanatkârlar çalıştırılabilir...” hükmüne dayanarak yabancı personel ve sanatkâr istihdam eden işletmelere

destek sağlanmaktadır.



Alkollü İçki Satışı

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre; Belgeli işletmeler; Bakanlığın iznine bağlı olarak,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 178 inci maddesi ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanununun 61 inci maddesindeki alkollü içki satışı ve ruhsatlarına ilişkin hükümlerin dışındadır.

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına giren Bakanlıkça belge verilen
işletmelere, yanlarında veli veya vasileri olmak şartıyla 18 yaşından küçükler de girebilir.

Turizm işletmelerine bağlı ya da müstakil olarak talih oyunları oynatılabilecek mahallerin açılması
yasaktır. Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.



Deniz Turizminde Sağlanan Hak ve 
Kolaylıklar

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 26-29 uncu maddelerinde yer alan hükümlere göre Kültür ve Turizm
Bakanlığından belgeli deniz turizmi araçlarına bir takım hak ve kolaylıklar sağlanmaktadır. Bunlar;

Türk Bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarına, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesine

bağlı kalmaksızın, Türk Bayrağı çekilmesine izin vermeye Bakanlık yetkilidir.

Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türk karasuları ve limanları arasında turizm amacıyla

kullanılmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir. Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, gezi, bakım,

onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye’de beş yıla kadar kalabilirler. Bu süre yönetmelikte

belirtilen esaslara göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir.



Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği

Bireysel olarak veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde;

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm fuarlarına katılım masraflarının, Bölge
tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin belirlenen usul, esas
ve oranlar çerçevesinde Tanıtma Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden bu amaçla belirlenen ödeneklerle sınırlı
olmak kaydıyla ödenmesidir.

Desteklerden Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan ve bir önceki mali yıl içerisinde
turizm geliri niteliğinde bireysel olarak 1.000.000 (birmilyon) ABD Doları veya muadili dövizi yurtdışından sağlayan
işletmeler yararlanabilir.



Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği

Başvuru sahibinin Bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına katılması
halinde;
 Yer kirası,
 Stant inşası (stant kurulumu için gerekli tüm giderler),
 Stant dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50'si ödenir.

Bu miktar her fuar için bireysel katılımlarda 10.000 (onbin) ABD Dolarını, ilgili sektör meslek
birliğinin/derneğinin öncülüğünde gerçekleştirilecek katılımlarda 20.000 (yirmibin) ABD Dolarını geçemez.

Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak tesisleri ile birlikte bölge
tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirecekleri kokteyl, çalıştay ve sergi etkinliklerine ilişkin;
 Yer kirası (kayıt ücretleri hariç),
 İkram,
 Organizasyon (Ses, ışık, görüntü sistemleri ve ihtiyaç duyulabilecek diğer teknik ekipman ve donanım,

hostes, sunucu, tercüman giderleri, davetiye, isimlik, afiş ve ihtiyaç duyulabilecek diğer baskı giderleri ile
ilgili Müşavirlik/Ataşelikçe kabul edilebilecek diğer zorunlu organizasyon giderleri) giderlerinin Bakanlık
tarafından uygun görülmesi halinde %50'si ödenir.



Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği

Ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10.000 (onbin), grup faaliyetlerinde 25.000
(yirmibeşbin) ABD Dolarını geçemez.

Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde gerçekleştirilen reklam giderlerinin
Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50'si ödenir.

Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 40.000 (kırkbin), grup
faaliyetlerinde 150.000 (yüzellibin) ABD Dolarını geçemez.

Mali yıl içinde reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılacak ödemeler toplamı, bireysel işletmeler için
150.000 (yüzellibin), grup faaliyetlerinde 750.000 (yediyüzellibin) ABD Dolarını geçemez.



Turizm İşletme Belgeli Tesislere Sağlanan Diğer 
Avantajlar

Emlak Vergisi Muafiyeti,

Bina İnşaat Harcı İstisnası,

Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim, Harç İstisnası,

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) Mevzuatı Uyarınca Sağlanan Haklar.



Turizm Sektörü Acil Eylem Planı ve İstihdam 
Desteği

1. Türkiye’ye Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Uçuş Başına Destek Verilmesi
2. Türkiye’ye turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına Kredi Garanti Fonu teminatı ile kredi kullanma imkânı

sağlanması
3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından “Karşılık Yönetmeliği Uygulamasına İlişkin Kurul Kararı”

alınması
4. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesislerinin Ekonomi Bakanlığı’nın teşviklerinden

faydalandırılması
5. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama ve deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılması
6. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinden alınan ecrimisil bedellerinin 2016 yılı ödemelerinin

ertelenmesi ve üç eşit taksitte ödenmesi
7. Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli konaklama tesislerinden alınan kira bedellerinin 2016 yılı ödemelerinin

ertelenmesi ve üç eşit taksitte ödenmesi
8. Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli konaklama tesislerinin toplam ciroları üzerinden alınan bedellerin 2016 yılı

ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitte ödenmesi



Türkiye’ye Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Uçuş 
Başına Destek Verilmesi, Kredi Garanti Fonu Teminatı ile Kredi 

Kullanma İmkanı Sağlanması 

01 Ocak– 31 Aralık 2017 tarihleri arasında tüm ülkelerden turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına uçuş başı
6.000 USD destek verilecektir.

Ayrıca bu dönemde 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak seferlerinde
en az 100 yolcu getiren (A) grubu seyahat acentalarına 6.000 USD destek tutarı %30 artırılarak uygulanacaktır.
Destek kararda belirtilen şartları sağlayan tarifeli ve tarifesiz tüm uçuşlara verilecektir.

Turizm sektöründe yaşanan ekonomik daralma nedeniyle teminat yetersizliği olan (A) grubu seyahat
acentalarının finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Norveç,
Bulgaristan ve Romanya’dan kredi başvuru tarihinden bir önceki yıl en az 400.000 turist getiren, Kültür ve Turizm
Bakanlığından belgeli Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi (A) grubu seyahat acentalarına Kredi Garanti
Fonu’nun kefalet desteği ile 100 milyon TL ye kadar kredi kullanma imkânı sağlanmıştır.



BDDK Tarafından Karşılık Yönetmeliği Uygulanmasına İlişkin 
Kurul Kararı Alınması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “ Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in
uygulanmasına yönelik karar ihdas edilerek;

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırım, işletme ve seyahat acentalarının kullandığı krediler, iki defayla
sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek olup birinci yeniden yapılandırmada, gecikmiş tutarların
ödenmiş olması ve sınıflandırma tarihinden önceki son üç ödemenin zamanında yapılmış olması kaydıyla donuk
alacak canlı olarak sınıflandırılabilecektir. İkinci yeniden yapılandırmada ise, gecikmiş ödemelerin zamanında
yapılması ve sınıflandırma tarihinden önceki son altı ödemenin zamanında yapılmış olması gerekmektedir.

Konuya ilişkin yapılan yönetmelik değişikliği 14.12.2016 tarihli ve 29918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.



Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesislerinin 
Ekonomi Bakanlığı’nın teşviklerinden faydalandırılması, Kültür 

ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama ve deniz turizmi 
tesislerinin ihracatçı sayılması

2016/8715 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Kültür ve Turizm
Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesislerine (kurvaziyer limanlar, yat limanları, rıhtım ve iskeleler ile çekek
yerleri) yeni yatırım veya tesis yenileme işlemlerinde, bulundukları bölge teşviklerinden konaklama tesisleri gibi
yararlanma imkanı sağlanmıştır.

05.05.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/8706 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri ile deniz turizmi tesislerinden bir
önceki yıl 750.000 Amerikan Doları döviz getirenler ihracatçı sayılmıştır.
Bu konuda yapılan düzenleme sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri ile deniz
turizmi tesisleri işletmecileri Eximbank kredileri, bankalarda kredi işlemlerinde kolaylık, yurtdışı fuarlara katılım
desteği, resim ve harçlardan muaf olma gibi desteklerden yararlanmaları sağlanmıştır.



Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinden 
alınan ecrimisil bedelleri, kira bedelleri ve tahsisli konaklama 

tesislerinin toplam ciroları üzerinden alınan bedellerin 2016 yılı 
ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitte ödenmesi 

Düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu
faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi
arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir yıl
ertelenmesi ve ertelenen alacakların, bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç yılda ve üç eşit taksitle herhangi
bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi öngörülmüştür.

Düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde konaklama amaçlı turizm
tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve
işletmecilerden 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin,
kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir yıl
ertelenmesi ve ertelenen alacakların, bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç yılda ve üç eşit taksitle
herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi öngörülmüştür.



Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinden 
alınan ecrimisil bedelleri, kira bedelleri ve tahsisli konaklama 

tesislerinin toplam ciroları üzerinden alınan bedellerin 2016 yılı 
ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitte ödenmesi 

Düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde konaklama amaçlı turizm
tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve
işletmecilerden 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken hasılat
paylarının ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi ve ertelenen alacakların, bu sürenin
sona erdiği tarihten itibaren üç yılda ve üç eşit taksitle herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi
öngörülmüştür.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Arasında İmzalanan İstihdam Destek Paketi

1. 2016 yılı içerisinde genelgede belirtilen NACE kodlarında faaliyet gösteren işverenlerin SGK kayıtlarında işten
çıkış kodu 19 (mevsim bitimi iş akdinin askıya alınması) olarak bildirilen,

2. Çıkış verilen işyerinde 2016 yılı içerisinde aynı çıkış kodunda kesintisiz en az 3 ay kalan,

3. 01.01.2017 - 31.05.2017 tarihleri arasında aynı işyerinde işe başlatılan ve 9 ay kesintisiz çalıştırılan,

sigortalıların takip eden 3 ay süresince aynı işyerinde kesintisiz çalışmaları halinde, Türkiye İş Kurumu tarafından
net asgari ücret üzerinden ödeme yapılması ile vergiler ve 5510 ve 4447 sayılı Kanunlarda yer alan primlerin
ödenmesidir.



Ekonomi Bakanlığı Desteklerinde Turizm Sektörü (Yatırım Teşvik 
Sistemi)

Genel Teşvik Uygulamalarında; Bölge ayrımı yapılmaksızın;

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları (bölgesel, Büyük Ölçekli, Stratejik) kapsamında yer

almayan ve

Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar desteklenmektedir.

Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, Butik oteller, Tatil köyleri, Özel konaklama tesisleri ve Dağ/yayla evleri

dışında kalan konaklama tesisleri ile

lokantalar, kafetaryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri ve yüzme

havuzları genel teşvik uygulamalarından yararlanamamaktadır.

Destek Unsurları

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için)



Ekonomi Bakanlığı Desteklerinde Turizm Sektörü (Yatırım Teşvik 
Sistemi)

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında;

 İstanbul ili teşvik sistemi dışında bırakılmıştır.

 1.,2.,3.,4. ve 5. bölgelerde 3 yıldız ve üzeri oteller

desteklenmekte, Turizm yatırım/işletme belgeli

özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında

3 yıldız ve üzeri şartı aranmamaktadır.

 6. Bölgede 500 Bin TL asgari sabit yatırım tutarını

karşılayan konaklama sektörü yatırımları

desteklenmektedir.

 Turizm yatırım ve işletme belgeli deniz turizmi tesis

yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel

desteklerden yararlanmaktadır.

Destek Unsurları
BÖLGELER

I II III IV V VI

KDV İstisnası Var Var Var Var Var Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var

Vergi 
İndirimi

Yatırıma 
Katkı

Oranı %

OSB ve EB 
Dışı

15 20 25 30 40 50

OSB ve EB 
İçi

20 25 30 40 50 55

Sigorta 
Primi 
İşveren 
Hissesi 
Desteği

Yatırıma 
Katkı

Oranı %

OSB ve EB 
Dışı

2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl

OSB ve EB 
İçi

3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi Var Var Var Var Var Var

Faiz 
Desteği

İç Kredi

Yok Yok

3 puan 4 Puan 5 puan 7 puan

Döviz/Dövize Endeksli 
Kredi

1 puan 1 puan 2 puan 2 puan

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği Yok
Yok Yok Yok Yok

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok Yok Yok Yok Yok 10 yıl

Not:  Bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için 
talep edilmesi halinde genel teşvik uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.



Ekonomi Bakanlığı Desteklerinde Turizm Sektörü (Yatırım Teşvik 
Sistemi)

Yatırım teşvik sisteminde;

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya

Termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları

öncelikli yatırım konuları arasında yer almaktadır.

Buna göre;

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve

Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda yapılacak konaklama yatırımları 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde

gerçekleştirilmiş olsalar dahi bu yatırımlara 5. Bölge uygulanan destekler sağlanmıştır.

Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler

sağlanmaktadır.



Ekonomi Bakanlığı Desteklerinde Turizm Sektörü (Sağlık 
Turizmi)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete Tarihi : 02/06/2015  Karar No:2015/

2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin 
Genelge

Tescil ve Koruma Desteği,

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği,

Belgelendirme Desteği,

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği,

Yurtdışı Birim Desteği,

Danışmanlık Desteği,

Acenta Komisyon Desteği,

Tercümanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi,

Hasta Yol Desteği,

Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak Yurtiçinde Gerçekleştirilen Tanıtım Ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi



Ekonomi Bakanlığı Desteklerinde Turizm Sektörü (Turquality 
Destekleri)

2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar ile hizmet sektörü de
Turquality desteklerinden yararlanmaya başlamıştır.

Turizm sektöründe Sağlık Turizmi ve Gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmeler söz konusu desteklerden
yararlanabilmektedir.



Ekonomi Bakanlığı Desteklerinde Turizm Sektörü (Turquality 
Destekleri)

Destek Türü Destek 
Oranı Destek Limiti Süre/Adet Faydalanıcı

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili

50%

50.000 USD / yıl 4 yıl

Destek 

kapsamına 

alınan 

markaya 

ilişkin şirket

Tanıtım, reklam ve pazarlama 400.000 USD / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe kira 600.000 USD / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe temel kurulum giderleri/mimari k
onsept 300.000 USD / yıl 4 yıl

Reyon kira 200.000 USD / yıl 4 yıl
Showroom kira/dekorasyon 200.000 USD / yıl 4 yıl
Sertifikasyon 50.000 USD / yıl 4 yıl

Franchise dekorasyon 50.000 USD / mağaza (yıllık 
azami 10 mağaza için) 2 yıl

Franchise kira 50.000 USD / mağaza (yıllık 
azami 10 mağaza için) 2 yıl

Danışmanlık 300.000 USD / yıl 4 yıl

Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı 200.000 USD / yıl (aynı anda 
azami 3 kişi için) 4 yıl

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler 100.000 USD / yıl 4 yıl

Gelişim Yol Haritası 75%
200.000 USD / 

destek dönemi



KOSGEB Destekleri

“3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun”’da 2009

yılında yapılan değişiklikler ile;

Oteller ve moteller,

Kamp yerleri ve diğer kısa süreli konaklama yerleri,

Gençlik hostelleri ve dağ barınakları,

Kamp yerleri (karavan alanları dahil),

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer konaklama yerleri,

Lokantalar, pastaneler vb yerler,

Seyahat acenteleri ve tur işletmelerinin faaliyetleri; başka yerde sınıflandırılmamış, turistlere yardımcı faaliyetler

destek kapsamında alınmıştır.



KOSGEB Destekleri

KOBİ Proje Destek Programı,

Tematik Proje Destek Programı,

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı,

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,

Genel Destek Programı,

Girişimcilik Proje Destek Programı,

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı,

Kredi Faiz Destekleri.

KOSGEB destek ve hizmetlerinden yararlanmak için Başkanlığa başvuru ve değerlendirme işlemleri online olarak

yapılmaktadır. Bu amaçla da KOSGEB’in http://destek.kosgeb.gov.tr/ adresi kullanılmaktadır.

http://destek.kosgeb.gov.tr/


KGF Destekleri

Eximbank Kredileri

Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının (kredi

riski) %100’ü oranında KGF kefaleti sağlanmaktadır. KGF tarafından Türk Eximbank’a gönderilen “Niyet Mektubu”nun

düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içinde kullandırılmayan kredilerde KGF’nin kefaleti veya avali son bulur. KGF’nin her bir

yararlanıcı lehine vereceği kefalet/aval limiti 2 milyon TL veya muadili yabancı paradır. Bir risk grubu için kefalet/aval limiti

2,5 milyon TL dir. Azami kefalet oranı %100’dür.

Banka Kredileri

KGF A.Ş. bankalar, katılım bankaları ve finansal kiralama şirketleri tarafından kredilendirilmesi uygun bulunan ancak teminat
yetersizliği içinde olan,

KOBİ niteliğine haiz firmalara, Kadın girişimcilere, Genç girişimcilere, İmalat sektöründeki KOBİ’lere, Gemi inşa

sanayiinde faaliyet gösteren işletmelere, Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, Havayolu taşımacılığı yapan

işletmelere kredi temin etmelerini sağlamak amacıyla kefalet hizmeti vermektedir.



KGF Destekleri

Eximbank Kredileri

KOSGEB Destek Programları kapsamında verilen destekler için KOBİ’ler lehine KGF A.Ş. tarafından doğrudan kefalet

sağlanmaktadır.

Kefaletten yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 6 aydır.

İşletmenin aynı anda birden fazla KOSGEB destek programından geri ödemeli destek alması durumunda KGF

tarafından KOSGEB’e hitaben bir işletme lehine verilecek kefalet limiti Kurul Kararları’nda belirtilen geri ödemeli destek

tutarlarının toplamını geçmemek üzere 1 milyon TL’dir. Bir risk grubunu oluşturan işletmeler lehine verilecek toplam

kefalet limiti ise 1,5 milyon TL’dir.

Azami kefalet oranı %100’dür.



TKDK Destekleri

Kırsal Turizm Destekleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklemeyi Kurumu (TKDK) destekleri içerisinde yer alan “Kırsal turizm ve rekreasyon

faaliyetleri; konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri” Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş

Geliştirme başlığı altında yer almaktadır.

Destek, uygun harcamalar toplamının %65’idir.

Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri; en az 5.000 avro ve en fazla 500.000 avrodur. Başvuru sahibine

ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

Kırsal Turizm alt tedbiri kapsamında verilecek destek miktarı minimum 15.000 Avro, maksimum 400.000 Avro'dur.



TKDK Destekleri

Uygun Harcamalar

Pansiyonlar veya mikro/küçük ölçekli konaklama tesislerinin kurulması veya yeniden tefrişi, mevcut binalarda yatak &

kahvaltı odalarının yenilenmesi veya çiftliklerde ve açık alanlarda konaklama amacıyla bina ve tesislerin inşası (örnek

olarak, kamp yerleri, spor ve rekreasyon alanları),

Yeme içme tesisleri veya çiftlik ürünleri tanıtım stantlarının kurulması,

Özellikle dağ bisikleti, rafting, doğa yürüyüşleri olmak üzere, at biniciliği, spor veya iç sularda rekreasyon balıkçılığı gibi

turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonu ile doğrudan bağlantılı verimli altyapı yatırımları,

Eğer projenin entegre bir parçası ise gerekli bilgi teknolojileri ekipmanları ve yazılımların satın alınması,

Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,

Uygun ekipman: Aydınlatma ve tertibatı, havalandırma ekipmanı, filtreleme ve arıtma ekipmanları, haberleşme

ekipmanları, mobilya, temizlik gereçleri, eğlence amaçlı ses ve görüntü ekipmanları,

Yeme içme tesisleri için mutfak ekipmanları.



Türk Eximbank Kredileri

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler – Turizm Kredisi

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentaları ile tur operatörleri yurtdışından getirilen turistlere yurt

içi ve dışında verilen her türlü acentalık faaliyetlerine ilişkin hizmet karşılığında,

Özel havayolu şirketleri yurt dışından taşınan yolculara verilen her türlü ulaşım faaliyetlerine ilişkin hizmetleri

karşılığında,

Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçı sayılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti

olan turizm işletmeleri, yurtdışından getirilen turistlere yurtiçinde verilen her türlü konaklama, yeme - içme ulaşım,

yurtdışı tanıtım ve pazarlama vb. hizmetleri karşılığında kredi imkanından yararlanabilmektedirler.

Firma Limiti Ne Kadardır? Turizm TL/Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplamı 25 Milyon ABD Dolarını aşamaz.

Kredinin Vadesi? TL kredilerde azami 360 gün, Döviz kredilerde ise 720 gündür.



Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler – Turizm Kredisi

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3 üncü maddesi uyarınca “Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun

hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe; Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması

serbesttir. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.” Bu konuda;

Yatırımların Teşvik Edilmesi ve Korunmasına Yönelik İkili Anlaşmalar

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları

Sosyal Güvenlik Anlaşmaları

Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)

yapılmaktadır.



Teşekkür Eder iz .


