TİCARET BAKANLIĞI HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
Yeşil Hizmetlere Yönelik Destekler
Desteğin Amacı Nedir?
Şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet
ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın
sağlanması, ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları
amacıyla alt yapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerin yurt
dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin
giderlerin destekleme ve fiyat istikrar fonundan karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

Yeşil Hizmet Sektörü Yararlanıcı Tanımı Nedir?
Altyapıya ilişkin olmayan; çevre kirliliğinin önlenmesi ve meydana geldiği hallerde kirlenmenin
durdurulması, etkilerinin giderilmesi veya azaltılması, özellikle iklim değişikliğinin ve çevre
kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan teknik önlemlere uyumun sağlanması, çevre
unsurlarının sürdürülebilir kullanımının ve gelişmesinin sağlanması amacıyla verilen
danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile bu
kapsamda Bakanlıkça belirlenecek diğer hizmet faaliyetlerini gerçekleştiren şirketler, kurum
ve kuruluşları ifade etmektedir.

Destek Unsurları Nelerdir?


Yurt Dışı Tescil ve Koruma Desteği:
 Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili
ve korunmasına ilişkin giderler
 %60 oranında
 Yıllık en fazla 600.000 TL



Pazara Giriş Belgeleri Desteği:
 Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belge/sertifika/akreditasyonlara
ilişkin giderleri
 %60 oranında
 Yıllık en fazla 600.000 TL



Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği:

 Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler
 %60 oranında
 Yıllık en fazla 1.200.000 TL
 En fazla 5 yıl süreyle


Yurt Dışı Birim Desteği:
 Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri
aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon
harcamaları
 En fazla 5 birim için
 Her bir ülke için en fazla 5 yıl süresince
 %60 oranında
 Birim başına yıllık en fazla 720.000 TL



Veri Tabanına Üyelik Desteği:
 Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderleri
 %60 oranında
 Yıllık en fazla 600.000 TL



İstihdam Desteği:
 Yararlanıcıların sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak üzere istihdam ettikleri
üniversitelerden yeni mezun, aynı anda en fazla 2 personelin brüt maaşları
 %50 oranında
 Personel başına aylık en fazla 6.000 TL
 En fazla 5 yıl boyunca



Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği:
 Yararlanıcıların bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından
belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri
 %60 oranında
 Etkinlik başına en fazla 180.000 TL

