
 

DEVLET DESTEKLERİ 
 

 
1. Standart Belgeleri Desteği 
 

1. “Sanayi kuruluşlarının ürünlerinin kalitesini uluslararası standardlara uygun hale 
getirilmesi amacıyla, TS EN ISO 9000, TS EN ISO 14000, TS ISG-OHSAS-TS 
18001, TS EN ISO 22000 ve benzeri sistem belgelerinin TSE ve uluslararası 
akreditasyonu olan belgelendirme kuruluşlarından alınması karşılığında ilk 
belge için yapacakları masrafların %50’sinin 3,000 Euro’yu; ve sonraki her 
belge için de yapacakları masrafların %50’sinin 2,000 Euro’yu geçmemek 
üzere, toplamda 7,000 Euro’ya kadar Devletce karşılanması”, 

 
2. “Sanayi kuruluşlarının ürünlerinin kalitesinin artırılması ve standartlara uygun 

hale getirilmesi için alacakları her Ürün Belgesi karşılığında yapacakları 
masrafların %50’sinin 3,000 Euro’yu geçmemek üzere, toplamda 9,000 Euro’ya 
kadar Devletce karşılanması”, 

 
3. “Sanayi kuruluşlarının ürünlerinin kalitesini uluslararası standartlara uygun hale 

getirilmesi amacıyla, çevre, insan sağlığı, tüketici açısından ürün güvenliği 
kapsamında, Avrupa Birliğince onaylanmış TSE ve diğer onaylanmış 
kuruluşlardan alacakları her CE Uygunluk İşareti karşılığında yapacakları 
masrafların %70’inin 3,000 Euro’yu geçmemek üzere, toplamda 9,000 Euro’ya 
kadar Devletce karşılanması”, 

 
4. “Sanayi kuruluşlarının üretim yerlerinin, üretim sonrası hizmet yerlerinin ve 

yetkili servislerinin kalitesinin artırılması, ilgili sandartlara uygun hale getirilmesi 
amacıyla Hizmet Yeterlilik Belgesi almaları karşılığında 1,000 Euro’yu 
geçmemek üzere Devletce karşılanması”, 

 
 
2. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 
 

1. “Sanayi Kuruluşlarının yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlanması ve yeni ihraç 
pazarları yaratılması amacıyla, bireysel veya ticaret heyeti olarak 
gerçekleştirdikleri pazar araştırması faaliyetleri ile ilgili giderlerinin %70’inin bir 
takvim yılında 5’er proje, toplamda ise 10 proje olmak üzere, proje başına 8,000 
Euro’ya kadar Devletce karşılanması”, 

 
2. “Sanayi Kuruluşlarının yurt dışında yeni pazarlar yaratılması amacıyla, nihai 

tüketiciye yönelik olmayan, firmalar arasındaki uluslararası ticarete yönelik e-
ticaret sitelerine üye olmaları halinde üyelik giderlerinin %70’i site başına 2,000 
Euro’yu geçmemek ve toplamda 4 site olmak üzere yıllık en fazla 8,000 Euro’ya 
kadar Devletce karşılanması”, 

 
3. “Yeni ihraç pazarları yaratılması ve yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlanması 

amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan ülke, sektör, yabancı 
şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderlerin Sanayi Kuruluşları için %70, 
Odalar için ise %85 oranında ve yıllık en fazla 10,000 Euro’ya kadar Devletce 
karşılanması”, 

 
 



 
3. Yurt Dışı Fuar Desteği 
 

1. “Yurt dışında düzenlenen fuarlara katılacak olan sanayi kuruluşları ve ihracatçı 
firmaların yer ve stand kirası, katılım ücreti, sergilenecek ürünlerin taşınması ve 
bu amaçla yapacakları diğer giderlere, her bir katılım için 8,000 Euro’yu 
geçmemek üzere %65’inin Devletce karşılanması”, 

 
 

2. “Sanayi kuruluşları ve ihracatçı firmaların, Organizatör Kuruluş 
organizasyonunda toplu olarak yer alacakları yurt dışı fuarlara katılmaları 
halinde ise her bir işletme için yapmış oldukları harcamaların her bir katılım için 
8,000 Euro’yu geçmemek üzere, %75’inin Devletce karşılanması”, 

 
 

4. Yurt Dışı Marka Tescil Desteği 
 

“Sanayi Kuruluşlarının yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları 
markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinin, %50’sinin 
yıllık en fazla 7,500 Euro’ya kadar dört yıl süresince Devletce karşılanması”, 

 
 

5. Yurt Dışı Reklam Desteği 
 

“Ürünlerini yurt dışında pazarlamak amacıyla tanıtım yapan sanayi 
kuruluşlarının, sponsorluk, web sayfası tasarımı, dergi, katalog, broşür, 
eşantiyon ve promosyona yönelik reklam giderlerinin %50’sinin bir takvim 
yılında 10,000 Euro’yu geçmemek üzere Devletce karşılanması”, 

 
 

6. Yurt Dışı Kira Desteği 
 

1. “Yurt dışında kendi unvan ve markası ile satış yapmak amacıyla mağaza, ofis, 
showroom, depo açmış olan sanayi kuruluşlarına, bu yerlerin yıllık kirasının 
20,000 Euro’yu geçmemek üzere %60’nın dört yıl süresince Devletce 
karşılanması”, 

 
2. “Yurt dışında satış yapmak amacıyla mağaza, ofis, showroom, depo açmış olan  

ve aynı sektörde veya birbirini tamamlayan faaliyet kollarında bulunan en az üç 
sanayi kuruluşunun bir araya gelerek oluşturdukları ortaklıklara ise bu yerlerin 
yıllık kirasının 40,000 Euro’yu geçmemek üzere, %60’nın dört yıl süresince 
Devletce karşılanması”, 

 
3. “K.K.T.C.’nde üretilen sanayi ürünlerini yurt dışında satmak veya pazarlamak 

amacıyla Ticari Şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve 
yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan 
mağaza, ofis, showroom, depo gibi birimlerin yıllık kirasının 15,000 Euro’yu 
geçmemek üzere %60’nın dört yıl süresince Devletce karşılanması”, 

 
 
 

 
 
 


