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25/06/2012 tarih ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet 
Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve 02/06/2015 tarih ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 
Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet 
gücünün geliştirilmesini amaçlamakta; bunun için Türkiye’de yatırımcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere 
ilişkin giderlerin belirli bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanması 
öngörülmektedir.

Karar kapsamında yer alan ve döviz 
kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak 
desteklenecek sektörler şunlardır:

• Eğitim,
• Sağlık turizmi,
• Bilişim,
• Film,
• Yönetim danışmanlığı

Karar kapsamında “Eğitim Sektörü” faaliyetlerine verilen kapsamlı destekler dikkat 
çekmektedir. Bu destekler aşağıdaki tabloda ayrıntıları ile özetlenmektedir:

Destek türü Destekten faydalananlar Destek oranı Destek tutar tavanı ($)

Tescil giderleri desteği EK 50% 50.000

Pazar araştırması, yabancı şirket 
alımına yönelik  danışmanlık 
hizmetleri desteği

EK ve İK EK: %60
İK: %70

EK: 200.000 
İK:  300.000

Pazara giriş kapsamında katlanılan 
belgelendirme ve sertifika 
giderleri desteği

EK 50% 50.000 (belge başına en fazla)

Reklam, tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerine ilişkin harcama 
desteği

EK ve İK EK: %60
İK:  %70

EK:  400.000
İK:  500.000

Yurt dışı ofis brüt kira ve 
komisyon harcamaları desteği EK ve İK EK: %60

İK:  %70
EK:120.000 (birim başına)
İK : 300.000 (birim başına)

Rekabeti artırma amaçlı alınan 
danışmanlık hizmetleri desteği EK 50% 200.000

Türkiye’ye uluslararası öğrenci 
getirilmesi desteği EK 50% 100.000

Bu hizmet sektörlerindeki yatırımcılara 
ve/veya işbirliği kuruluşlarına çeşitli 
oran ve tutarlarda

• Pazara giriş
• Yurt dışı tanıtım
• Yurt dışı birim
• Belgelendirme
• Ticaret heyeti
• Alım heyeti
• Danışmanlık vb. destekler 

verilmektedir.



Eğitim kurumları tarafından;
• Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş 

temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik 
olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama 
etkinliklerine ilişkin giderleri %50 oranında ve program 
başına en fazla 50.000 ABD Doları, (işbirliği kuruluşları için 
%70 oranında ve program başına en fazla 100.000 ABD 
Doları)

• Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi 
veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran 
yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim 
programlarına yönelik harcamaları %50 oranında ve yıllık 
en fazla 100.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir. 
(işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 
300.000 ABD Doları)

Bahsi geçen destek unsurlarından yıllık en fazla 5(beş)er adet 
etkinlik/eğitim programı için yararlanılabilmektedir. 

Destek kapsamına alınan “eğitim kurumları”; Türkiye’de 
yerleşik üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların 
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, 
konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, bir üniversite 
veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı veya bir üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kazanç amacına 
yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek 
yüksekokullarını ifade etmektedir.

Yandaki tabloda özetlenen destekler içerisinde “Yurt Dışı Birim 
Desteği” oldukça önemli bir destek olarak dikkati çekmektedir. 
Destek kapsamında, eğitim kurumlarının doğrudan veya yurt 
dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla 
açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süreyle karşılanmakta; 
bu sayede Türkiye’ye öğrenci getirmek isteyen eğitim 
kurumlarının yurt dışında bulundurdukları birimlerin maliyeti 
önemli ölçüde azalmaktadır. 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?
Hizmet ihracatı faaliyetlerine verilen desteklere ilişkin tüm sorularınız ve teşvik 
sisteminden en etkin şekilde yararlanmak için konusunda uzman ekibimiz ile 
iletişime geçebilirsiniz.



Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru 
ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği 
garantisi yoktur. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket 
etmemelidir. 
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