
MOBİL UYGULAMA & 
OYUN SEKTÖRÜ
DESTEKLERİ-2022

T İC A R E T  B A K A N L IĞ I



FİNAHUKUK
NELER YAPIYORUZ?

Şirketler Hukuku (M&A, SHA vs.)

GameFi & NFT & Metaverse Hukuk

Serbest Bölge- O�shore - Setup

Fintech Ödeme Sist. Regülasyon

Devlet Destekleri

ICO, IDO, IEO Regülasyon



Ödemelerin Kaynağı
Ödemeler şirketten yapılmalıdır.

Vergi-SGK Borçsuzluk

Vergi ve SGK borçsuzluk ve yıl sonunda 
ihracat geliri elde edildiği ispatlanmalı

HİB Üyeliği
İhracatçı Birliğine Üyelik (1-2 gün)

Yazılım/Uygulama/Oyun

İhracata Konu Bir Ürüne Sahip Olma

TİCARET 
BAKANLIĞI 
TEŞVİKLERİ Şirket Türü

Anonim veya Limited Şirket
İhracat Odaklı Harcama
Harcamaların yurt dışına yapılması 



REKLAM TANITIM VE 
PAZARLAMA DESTEĞİ

HANGİ HARCAMALAR

İnternet ve sosyal medya

reklamları, web sitesi -

sosyal medya tasarlatma,

akıllı cihazlara yönelik

uygulama giderleri, arama

motorları reklamları

ÖRNEK

Facebook, Google,

Snapchat, Ironsrc, Unity

Ads, Admob

SÜRE

Şirket adına, şirket

hesaplarından banka

kanalından yapılan 6 ay

öncesine kadar yapılan

harcamalar

PROSEDÜR

Reklamın görseli, aktivite

ispat edilebilir olmalı, fatura-

sözleşme-banka onaylı

ödeme belgesi Birliğe KEP

ile sunulmalı

Ticaret Bakanlığı satışı yapılacak hizmetin 

yurtdışı pazarlara yönelik reklam ve 

pazarlama giderleri iade ediyor.

4,8 milyon TL 

(Uygulama/Oyun başına-

yıllık)

3,6 milyon TL

(Firma başına-yıllık)

60%
Harcamanın asgari %60'ı 

bazı ülkelerde %70'i 

karşılanır



PAZARA GİRİŞİN 

DESTEKLENMESİ
HANGİ HARCAMALAR

Platform yerelleştirme, Sanal 

gerçeklik entegrasyonu, 

metaverse, NFT, blockchain 

entegrasyonu, sunucu gideri. 

KISITLAMALAR

 Pazara giriş desteğinde ön 

onay alınmış olması 

gerekmektedir. 

Hosting gideri yılda 300.000 

TL'ye kadar desteklenir.

SÜRE

Şirket adına, şirket 

hesaplarıyla, banka kanalından 

yapılan 6 ay öncesine kadar 

yapılan harcamalar

PROSEDÜR

Banka onaylı ödeme belgesi, 

hizmet alınan �rmayla yapılan 

sözleşme, harcamanın 

yapıldığını ispatlayan belgeler 

Birliğe KEP ile gönderilmeli

Ticaret Bakanlığı yurt dışı pazara 

girilmesine yönelik harcamalarınızı iade 

ediyor.

2,4 milyon TL 50%

Yıllık-şirket başına Harcamanın yarısı karşılanır



KOMİSYON GİDERLERİNİN 

DESTEKLENMESİ
HANGİ HARCAMALAR

Google play, App Store, Steam, 

Origin, Gog, Epic Games, Itch.io 

vb. platformların aldığı 

komisyonlar

KISITLAMALAR

Oyunu kendi adına 

pazarlanması ve platformda 

kendi hesabının olması

SÜRE

Şirketin son 6 ay içinde sattığı 

oyun/mobil uygulamadan 

kesilen komisyonlar kapsam 

dahilindedir.

PROSEDÜR

Banka onaylı ödeme belgesi, 

satışı yapan �rmayla yapılan 

sözleşme, platforma erişim 

imkanı sağlanması, başvuru 

Birliğe KEP ile gönderilmeli

Ticaret Bakanlığı uygulama/oyunların yurt dışı 

satışına yönelik olarak oluşan ve 

uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen 

komisyon bedellerinin iade ediyor.

1,2 milyon TL 50%
Oyun/uygulama başına 

yıllık
Komisyonun yarısı karşılanır



MOBİL UYGULAMA- OYUN 
GELİŞTİRME DESTEĞİ HANGİ HARCAMALAR

Yeni istihdam edilecek 

mühendisin brüt maaşının 

yarısı bir proje geliştirme 

süreci kapsamında 

desteklenmektedir. 

KISITLAMALAR

Oyunu kendi adına 

pazarlanması ve platformda 

kendi hesabının olması

Şirketin en az 1 yıllık olması ve 

cirosunun 250 bin TL üzerinde 

olması 

SÜRE

Proje tamamlanınca 6 ay 

içinde giderler talep edilir. 

Uygulamada Türkçe dil desteği 

varsa %25 destek sağlanır.

PROSEDÜR

Banka onaylı ödeme belgesi, 

satışı yapan �rmayla yapılan 

sözleşme, platforma erişim 

imkanı sağlanması, başvuru 

Birliğe KEP ile gönderilmeli

Yabancı dilde geliştirilecek uygulama / 

oyunlara yönelik yeni mühendis istihdamında 

maaş desteği

300 bin TL x 
5 mühendis

50%

Yıllık Brüt ücretin yarısı 

Eğer yeni mezun mühendis 

ise %60.



YAZILIM LİSANS GİDERİ  
DESTEĞİ HANGİ HARCAMALAR

Bakanlığın ilan ettiği yazılım 

lisans giderleri (Unity, Adobe 

vs.) destekleniyor ancak 

listeye ilave mümkün.

KISITLAMALAR

Listede yer almayan giderler 

desteklenmemektedir. 

SÜRE

Şirketin son 6 ay içinde ödediği 

yazılım lisans giderleri 

desteklenir.

PROSEDÜR

Banka onaylı ödeme belgesi, 

satışı yapan �rmayla yapılan 

sözleşme, gerekli deliller 

başvuru Birliğe KEP ile 

gönderilmeli

Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital 

aracılık ve hizmet platformu veya dijital oyun 

geliştirilmelerine ilişkin yazılım harcamaları

600 bin TL'ye kadar 60%

Yıllık Giderin yarısı



RAPORLAMA DESTEĞİ HANGİ HARCAMALAR

 Adjust, Sensortower, Mobile 

Action, Gamere�nery  gibi 

pazarlama analitiği ürünlerine 

yapılan ödemeler ile stratejik pazar 

danışmanlığı raporlarına yapılan 

ödemeler

KISITLAMALAR

Ön onay zorunludur, fatura ve 

ödeme ön onaydan sonra 

gerçekleştirilmelidir.

SÜRE

Ön onay alındıktan sonra şirket 

adına, şirket veya yetkilisi 

aracılığıyla banka kanalından 

yapılan 6 ay öncesine kadar 

yapılan harcamalar

PROSEDÜR

Raporun örneği faturalar / ile 

yapılmış sözleşmenin harcama 

belgelerinin Birliğe KEP ile 

ulaştıırlması

Ticaret Bakanlığı raporlama ve veritabanı 

üyelik (tool) bedellerini iade ediyor

Yılda 600.000 TL'ye kadar 

%60



FİNAHUKUK SÜRECİ 

NASIL YÖNETİYOR?
Danışmanlık

Tüm harcamalarınızdan önce 

aktif danışmanlık yaparak, 

teşviğe tabi olması sağlanır.

Operasyon

Tüm başvuru dosyaları bizim 

tarafımızdan hazırlanır, sizden 

zaruri belgeler alınır.

Takip

Başvuruların akıbeti düzenli 

olarak takip edilir. Teşvik 

hesabınıza geçinceye kadar 

süreç yönetilir.

Başvuru Gönderimi

Başvuruların gönderilmesinde 

eşlik edilir, uzaktan bağlantıyla 

tüm süreç yönetilir.

Danışmanlık ve operasyon birlikte 

yönetiliyor.

Düşük Sabit 
Ücret

Başarı 
Primi

Tek seferlik talep edilir. Win to Win İş Modeli



TEŞEKKÜR EDERİZ

Teknolojiye ve ülkeye katkınızın olacağı bu 

yolculukta yanınızda olmaya hazırız.

Gazi Güçnar Sok. No:4 

Nisbetiye- Beşiktaş-İstanbul

info@�nahukuk.com

0216 7092764 &  0212 337 5383

www.�nahukuk.com


