
TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI 
HAKKINDA KARAR (2014/10)  

-SORULAR & CEVAPLAR- 
 

1.Desteklerden yararlanmak için nasıl başvuru yapacağız? 
Desteklerden yararlanmak isteyen teknik müşavirlik firmalarının öncelikle destek 

kapsamına girebilmek için firma tanıtım dosyalarını Bakanlığımıza iletmeleri 

gerekmektedir.  

Dosyada firma hakkında: 

i. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, firmayı temsil ve ilzama 

ilişkin yetki belgesi, 

ii. Ticaret sicili gazetesi örneği (Firma kuruluşu, unvan/konu/ortaklık yapısı vb. 

değişiklikler, son sermaye yapısını gösteren), 

iii. İlgili ticaret odasından alınacak güncel “Faaliyet Belgesi” (aslı), 

iv. Firma tanıtım bilgileri (Broşür/CD), 

v. Geriye dönük 2 (iki) yıllık ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’ini teknik 

müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiğini gösterir yeminli mali müşavirden 

alınacak belge (son iki seneye ait faaliyet gelirleri ve teknik müşavirlik 

gelirlerinin yıl bazında gösterildiği bir-iki sayfalık bir belge yeterlidir), 

vi. 2 (iki) İş Bitirme Belgesi (yurt içinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşlara bedel içeren tek 

bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura aslı veya 

faturanın noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya 

vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu 

nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir 

veya vergi dairesi onaylı sureti İş Bitirme Belgesi olarak ibraz edilebilir), 

vii. Taahhütname (Genelge EK-13)  

bulunması gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Destek başvurusunda bulunan veya desteklerden yararlanan TMŞ’ler ilk 

destek başvurularında ve her takvim yılını takip eden ilk bir (1) ay içerisinde, yurtdışında 

üstlendikleri projelere ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin bilgileri “Yurtdışı Proje ve 

Faaliyet Takip Tablosu (Genelge Ek-15)” ile Bakanlığa (ydmh@ekonomi.gov.tr) 

göndermekle mükelleftirler. 

 
 



 
2. Bugüne kadar yurtdışından teknik müşavirlik işi almadık, desteklerden 
yararlanabilir miyiz? 
Yurtdışından teknik müşavirlik işi almış olmak, desteklerden yararlanmak için zorunlu bir 
şart değildir. Yalnızca proje ve yazılım desteği başvurularında teknik müşavirlik 
firmalarının yurtdışında iş alıp almadığı dikkate alınmaktadır. 
 
3. Yeni kurulmuş bir teknik müşavirlik firmasıyız. Yurtdışı pazarlara açılmak 
istiyoruz. Desteklerden yararlanabilir miyiz? 
İnşaat sektörüne yönelik olarak en az iki yıl boyunca; 
 
• Proje ve sözleşme yönetimi,  
• Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,  
• Ön araştırma ve programlama hizmetleri,  
• Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler, 
• Tasarım yönetimi hizmetleri,  
• Kredi raporu hazırlanması,  
• Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,  
• Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,  
• İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,  
• İnşaat yönetimi,  
• Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,  
• Çevre etki değerlendirme hizmetleri, 
• Haritalama hizmetleri, 
• Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı, 
• Risk analizi ve yönetimi, 
• Sağlık ve güvenlik yönetimi,  
• Yangın güvenliği danışmanlığı, 
 
faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürüten ve gelirlerinin en az %51’ini bu 
faaliyetlerden elde eden firmalar destek programının kapsamındadır. 
 
4.Destek başvurusu dosyamızda ne tip evraklar talep ediyorsunuz?  
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı 
Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgenin ekler kısmında 
(www.ydmh.gov.tr (İlgili Devlet Yardımları Mevzuatı) her desteğe özel olarak 
hazırlanması gereken evraklar “checklist” niteliğinde sıralanmış haldedir. Ayrıca desteğe 
özel olarak hazırlanan; 
 
-Proje Desteği Başvuru Kılavuzu 
-Yurtdışı Ofis Desteği Başvuru Kılavuzu 
-Pazar Araştırması Desteği Başvuru Kılavuzu 
-Yurtdışı Fuar Katılım Desteği Başvuru Kılavuzu 
-Seminer ve Konferans Katılım Desteği Başvuru Kılavuzunda 
 
gerekli evraklar sayılmaktadır. 
 

http://www.ydmh.gov.tr/


 
5. Destek başvurusunu nereye yapmamız gerekiyor? 

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı 

Karar kapsamı destek başvuruları Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım 

ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilmektedir. Destek başvuru dosyalarının 

tamamlanarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmetler 

Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış bir dilekçe ekinde Ekonomi Bakanlığı Genel 

Evrakına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. Destek başvurusunun 

dosya ile yapılması gerekmektedir. Dosyada hiçbir suretle destek başvurusu ile ilgisiz 

evrakların bulunmaması gereklidir. Başvuru dosyası üzerinde ve sırtında firmanın açık 

isminin ve başvuru dosyasının konusunun (örneğin Pazar Araştırması Desteği 

Başvurusu) bulunması gerekmektedir. Dosyanın, düzgün düzenlenmiş olması ve dosya 

içeriğini gösterir bir kapağa sahip olması gereklidir 

 
6. Yurtdışında kurulu firmamız desteklerden yararlanabilir mi? 
Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışıdan kurdukları firma faaliyetleri üzerinden 

desteklenmesi mümkündür. Bu durumda Türkiye’de destek kapsamına alınan teknik 

müşavirlik firması ile yurtdışında faaliyet gösteren firma arasında organik bağın 

bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir. Türkiye'de kurulu firma ile yurtdışındaki 

firma arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilmektedir: 

a) Firmanın tüzel kişilik olarak yurtdışındaki firmaya en az % 51 oranında ortak olması, 

b) Firmanın en az % 51’ine sahip ortak veya ortakların yurtdışında açılan firmaya en az 

% 51 oranında ortak olması, 

c) Firmanın halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra firmanın % 

51’ine sahip ortak ya da ortakların yurtdışında açılan firmaya % 51 oranında ortak 

olması. 

Ayrıca, firmanın açıldığı ülkenin yerel mevzuatına göre firmanın çoğunluk hissesinin yerli 

ortaklara ait olması zorunluluğunun olduğu hallerde, yurtdışı firmaya en az % 51 

oranında ortak olunması şartı aranmamaktadır. 

Destek ödemesi, yurtdışı ortaklık oranına göre hesaplanmaktadır. 

7. Yurtdışında ofis kuracağız. Ofis için nasıl destek alabiliriz? 
Yurtdışı ofis desteğinden yararlanabilmek için yurtdışı ofisin açılmış ve çalışır halde 
olması zorunludur. Ofis açılmadan önce destek ödemesi yapılmamaktadır. Destekler 
ancak yapılmış harcamalar üzerinden hesaplanmakta ve yapılmaktadır. 
 
8. Yurtdışına pazar araştırmasına gideceğiz. Nasıl destek alabiliriz? 
Pazar araştırmasından önce destek ödemesi yapılmamaktadır. Destekler ancak pazar 
araştırması sonrasında yapılmış harcamalar üzerinden hesaplanmakta ve yapılmaktadır. 



Her halükarda destekten yararlanabilmek için pazar araştırmasından en geç bir ay önce 
pazar araştırması ön-onay başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir. 
 
9.Yurtdışında teknik müşavirlik işi aldık, Proje desteğinden yararlanabilir miyiz? 
Teknik müşavirlik (mühendislik ve mimarlık) firmalarının yurtdışında açılan ihaleler 
neticesinde almış oldukları yurtdışı teknik müşavirlik projeleri proje desteği 
kapsamındadır. Proje desteği başvuruları ihale sonuçlanmadan önce, nihai mali teklif 
verilmeden önce yapılmak zorundadır. Hâlihazırda (destek başvurusu 
değerlendirilmeden) üstlenilmiş projeler için yapılan proje destek başvuruları 
değerlendirilmeye alınmamaktadır. 
 
10.Müteahhit firması ile mimarlık işi için pazarlıktayız, proje desteğinden 
yararlanabilir miyiz? 
Teknik müşavirlik (mühendislik ve mimarlık) firmalarının yurtdışında açılan ihaleler 
neticesinde almış oldukları yurtdışı teknik müşavirlik projeleri proje desteği 
kapsamındadır. Proje desteği başvuruları ihale sonuçlanmadan önce, nihai mali teklif 
verilmeden önce yapılmak zorundadır. İhale süreci belgelenemeyen (işveren ile gayri 
resmi pazarlıkla görüşme neticesinde verilen) projeler için yapılan destek başvuruları 
değerlendirilmeye alınmamaktadır. 
 
Proje desteği başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için projenin dört şart 
taşıması gerekmektedir; 
(1) Projenin Türk müteahhitlik ve/veya mal ihracatını artırma potansiyelinin olması, 
(2) Proje konusu işi yüklenecek firmanın ihale ile belirlenmesi, 
(3) Başvuru esnasında yabancı firmalarla rekabetin devam ediyor olması (nihai mali 
teklifin verilmemiş olması). 
 
11.Yurtdışında iş üstlendik ancak proje desteği başvurumuz kabul edilmedi / 
henüz yurtdışından iş almadık, yurtdışı ofis desteğinden yararlanabilir miyiz? 
Yurtdışından iş alıp almamak yurtdışı ofis desteğinden yararlanmak için zorunlu bir şart 
değildir. 
 
12.Teknik müşavirlik firmasıyız, bugüne kadar yurtdışından iş almadık, yazılım 
desteğinden yararlanabilir miyiz? 
Yazılım desteğinden faydalanabilmek için yurtdışında teknik müşavirlik işi alınmış 
olduğunun ticaret müşavirlikleri/ataşeliklerinden alınacak İş Alındı Belgesi ile 
belgelenmesi gerekmektedir. Yurtdışında teknik müşavirlik işi üstlenmemiş firmaların 
yazılım desteği başvuruları uygun görülmemektedir. 
 
13. Destek başvurusunda bulunan mimarlık ve mühendislik firmalarının hepsine 
destek veriyor musunuz?  
Hayır. Firmanızın, yurtdışı pazarlarda kalıcı olarak yer edinebilme potansiyeli başarısı ön 
değerlendirme kriterimizdir. Firmanızın yurtdışı tecrübesi, vizyonu ve kurumsallaşma 
düzeyi ayrıca dikkat ettiğimiz hususlar arasındadır.   
 
 



14. Desteklerinizden faydalanabilmek için firmamın markasını tescil ettirmem 
gerekiyor mu?  
Destek başvurularında Türkiye’de ya da yurtdışında marka tescili şart koşulmamaktadır. 
 

15.Yurtdışına tesisat / yapı malzemesi satmak için pazar araştırması desteğinden 
yararlanabilir miyiz? 
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar (2014/10) 
yalnızca teknik müşavirlik firmalarını kapsamakta olup, tesisat yapım/montaj veya yapı 
malzemesi firmaları destek kapsamında yer almamaktadır. Yapı malzemesi ihracatçısı 
firmaların Bakanlığımızın diğer destek programları ile ilgili olarak Bakanlığımız İhracat 
genel müdürlüğü ile irtibata geçmelerinde fayda bulunmaktadır. 
 
16.İnşaat firmasıyız yurtdışında devlet desteklerinden faydalanabilir miyiz? 
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar (2014/10) 
yalnızca teknik müşavirlik firmalarını kapsamakta olup, inşaat ve yapım firmaları destek 
kapsamında yer almamaktadır. 
 
17.Gayrimenkul geliştirme/pazarlama firmasıyız, desteklerden nasıl 
yararlanabiliriz? 
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar (2014/10) 
yalnızca teknik müşavirlik firmalarını kapsamakta olup, gayrimenkul 
geliştirme/pazarlama faaliyetleri Karar kapsamında yer almamaktadır. 
 
18.Tesisat – iklimlendirme firmasıyız desteklerden yararlanabilir miyiz? 
Yapım ve montaj faaliyetlerinde bulunmayan ancak, tesisat ve iklimlendirme 
sektörlerinde projelendirme ve tasarım hizmeti veren firmalar 2014/10 sayılı Karar 
kapsamı desteklerden yararlanabilmektedirler. 
 


