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ÖNSÖZ
Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun 
ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. 
Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu fonların kulla-
nımı diğer bölgelere göre nispeten daha düşük bir seviyede kalmakta-
dır.

Mevcut fonların sağlamış olduğu proje konularına ve destek türlerine 
baktığımızda öz itibari ile girişimciliğin yaygınlaştırılmasından, tekno-
lojik altyapılı AR-GE projelerine, tarımsal desteklerden, teknik ve beşe-
ri kapasite arttırıcı eğitim ve istihdam projelerine kadar uzanan geniş 
bir yelpazede; esasen somut bir fikri olup bunu sağlam bir zeminde 
tasarlamış, planlamış herkesin faydalanabileceği şekilde ve çeşitlilikte 
kaynakların var olduğu görülmektedir.

Bu çalışmada, bölge insanının, yatırımcıların ve girişimcilerin mevcut 
fonlardan yararlanabilmesi adına, ulusal ve AB kaynaklı destekler ola-
bildiğince tek çatı altında derlenmiş ve proje üretmek isteyen girişim-
cilerin istifadelerine sunulmuştur. Ajans olarak temennimiz yararlanıcı-
ların gerek ulusal gerekse AB fonları konusunda bilgi sahibi olup yeni 
ve yenilikçi projeler üretmek suretiyle bu desteklerden azami düzeyde 
faydalanmasıdır. 

Bu vesile ile çalışmada emeği geçen Yatırım Destek Ofisi personelini 
kutlar, proje üretecek tüm yararlanıcılara başarılar dilerim.

         Emin Yaşar DEMİRCİ

         DAKA Genel Sekreteri

Emin Yaşar DEMİRCİ



Yatırımlarda Devlet Destekleri 4 Yatırımlarda Devlet Destekleri5

İÇİNDEKİLER
1. AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ...................................................................11

1.1.Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA).................................................................11
1.2.Topluluk Programları....................................................................................14

2. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ............23

2.1. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği...............................................23
2.2. Sanayi Tezleri Projeleri Desteği (SAN-TEZ).............................................24
2.3. Teknogirişim Sermayesi Desteği........................................................25
2.4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği...................................................26
2.5. Teknolojik Ürünlerin Tanıtılması ve Pazarlanması Desteği.............................28

3. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ........................................................................31

3.1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği..................................................31
3.2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi.................................................................................33
3.3. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Destekleri...........................................................................35
3.4. İstihdam Desteği.....................................................................................................37
3.5. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi...................................................38
3.6. Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi...................................................40
3.7. Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve 
TURQUALITY®’nin Desteklenmesi.......................................................................................42
3.8. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği.........................................................................46
3.9. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi.......................................................53
3.10. Marka Tasarım Desteği.............................................................................................57
3.11. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Destekleri......................................................................60
3.12. Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi ............................................................62
3.13. Özel Statülü Şirketler................................................................................................70

4. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEKLERİ..........................73

 4.1. Alternatif Ürün Desteği..................................................................................73
 4.2. Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği.............................................................74
 4.3. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 
           Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılması...........................75
 4.4. Hayvancılık Destekleri..................................................................................78
 4.5. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi.....................................81
 4.6. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi..................................................82
 4.7. Makine ve Ekipmanların Desteklenmesi...............................................................84
 4.8. Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleri............................................................87
 4.9. Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği.....................................................................88
 4.10. Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği.............................89
 4.11. Tarım AR-GE Desteği..................................................................................91
 4.12. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri..........................92
 4.13. Tarım Sigortası Destekleri.............................................................................94
 4.14. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi.......................................95

5. İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ.......................................................97

5.1. Aktif İstihdam Politikaları Kursları...............................................................97
5.2. Girişimcilik Programları..........................................................................99
5.3. İşbaşı Eğitim Programları......................................................................101
5.4. Toplum Yararına Çalışma Programı-TYÇP...................................................102



Yatırımlarda Devlet Destekleri 6 Yatırımlarda Devlet Destekleri7

6.KALKINMA AJANSLARI DESTEĞİ .........................................................105
6.1.Mali Destekler..............................................................................................109
 6.1.1. Doğrudan Finansman Desteği........................................................................109
 6.1.2. Faiz Desteği............................................................................................114
 6.1.3. Faizsiz Kredi Desteği..................................................................................115
6.2.Teknik Destek..............................................................................................117

8. KOSGEB DESTEKLERİ....................................................125
8.1. Girişimcilik Destekleri...............................................................125
8.2. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı................................................133
8.3. Proje Destek Programı.............................................................135
8.4. Tematik Proje Destek Programı....................................................138
8.5. AR-GE ve İnovasyon Destek Programı...........................................141
8.6. Endüstriyel Uygulama Destek Programı..........................................143
8.7. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı..............................144
8.8. Genel Destek Programı............................................................145
8.9. Kredi Faiz Desteği..................................................................147

7. KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEKLERİ..........................121

11. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) 
DESTEKLERİ ..........................................................................................163
11.1. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi..............................................163
11.2. Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım................................................................164
11.2. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması.....................................................166
11.3. Kırsal Turizm...........................................................................................167
11.4. Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi......................................................................169
11.5. Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması....................................................170
11.6. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması...........................................................172
11.7. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım..............................................................173
11.8. Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması..................................................175
11.9. Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi....................................................176

9. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLERİ.......................................149

9.1. Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarının Desteklenmesi..................................................149

9.2. Kültür Yatırımları ve Girişimlerin Teşviki....................................................................150

9.3. Sinema Filmlerinin Desteklenmesi.........................................................................151

9.4. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması.............................................152

9.5. Teknik Yardım Desteği......................................................................................154

9.6. Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi..154

9.7. Turizmi Teşvik Kanunu İle Sağlanan Teşvikler.............................................................156

10. OSB’LERE UYGULANAN TEŞVİKLER VE MUAFİYETLER..............159



Yatırımlarda Devlet Destekleri 8 Yatırımlarda Devlet Destekleri9

12. TÜBİTAK DESTEKLERİ........................................................................179
12.1. 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı............................179
12.2. 1002-Hızlı Destek Programı............................................................................180
12.3. 1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı...........................................181
12.3. 1007-Kamu Kurumları AR-GE Projelerini Destekleme Programı.....................................182
12.4. 1008-Patent  Başvurusu  Teşvik ve  Destekleme  Programı................................................183
12.5. 1501-Sanayi  AR-GE  Projeleri  Destekleme  Programı (TEYDEB)..........................................184
12.6. 1503-Proje Pazarı Destekleme Programı (TEYDEB)..................................................185
12.7. 1505-Üniversite Sanayi İşbirliği Destekleme Programı (TEYDEB)....................................186
12.8. 1507-KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı (TEYDEB)...........................................187
12.9. 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projelerini Destekleme Programı 
(TEYDEB).......................................................................................................188
12.10. 1512-Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı (TEYDEB).....................................189
12.11. 2229-Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlik Düzenleme 
Destekleri.......................................................................................................190
12.12. 2236-Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı...............................191
12.13. 2237-Proje Eğitimleri Etkinliklerini Destekleme Programı............................................192
12.14. 2239-Girişimcilik ve Yenilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı..............192
12.15. 3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı........................................193
12.16. 4003-Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı.....................................................194
12.17. 4005-Bilim ve Toplum Proje ve Etkinlikleri............................................................195
12.18. 5001-Akademik E-Kitap Çağrısı......................................................................195

TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1: Türkiye’de IPA Bileşenlerinden Sorumlu Kurumlar.....................................................13
Tablo 2: Türkiye’de AB Topluluk Programlarından Sorumlu Kurumlar..........................................20
Tablo 3: İhracat İadesi Kapsamında Desteklenen Tarım Ürünleri...............................................60
Tablo 4: Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredileri.................................................................75
Tablo 5: Hayvancılık Desteklemeleri..............................................................................78
Tablo 6: Mazot ve Gübre Desteklemeleri.........................................................................87
Tablo 7: Sertifikalı Tohum ve Fidan Destekleri....................................................................89
Tablo 8: Tarım Havzaları Ürün Destekleri.........................................................................92
Tablo 9: Van Gölü Havzası Kapsamındaki İller ve İlçeler........................................................93
Tablo 10: Kalkınma Ajansları Destekleri........................................................................107
Tablo 11: Kooperatifçilik Destekleri Hibe Oranları..............................................................122
Tablo 12: Yeni Girişimcilik Desteği Kapsamında Sağlanan Destekler ve Üst Limitleri.......................128
Tablo 13: İş-Gem Desteği Kapsamında Sağlanan Destekler ve Üst Limitleri................................131
Tablo 14: Proje Destek Programı Gider Grupları Destek Üst Limitleri........................................137
Tablo 15: Proje Destek Programı Proje Limitleri...............................................................137
Tablo 16: Tematik Destek Programları Unsurları...............................................................138
Tablo 17: Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Başvuru ve Değerlendirme Dönemleri.................140
Tablo 18: OSB Destekleri........................................................................................159
Tablo 19: OSB Altyapı Kredi Destekleri.........................................................................161



Yatırımlarda Devlet Destekleri 10 Yatırımlarda Devlet Destekleri11

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ
1. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA)

IPA Bileşenleri

I. Bileşen – Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Kalkınma: 

Bu bileşen kapsamındaki fonların, Kopenhag siyasi kriterlerinin ele alınması, müktesebatın aktarılması ve uy-
gulanması ve AB-Türkiye sivil toplum diyalogunun desteklenmesi alanlarında dağıtılması planlanmaktadır. Bu 
çerçevede, kamu kurumlarının AB’ye giriş için gerekli politik, ekonomik ve müktesebatın üstlenilmesi ile ilgili 
olarak kapasitelerini geliştirmelerini, Topluluk Programlarına ve Topluluk Ajanslarına katılım hazırlıklarını, AB 
ve Türkiye’de sivil toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini destekler. 

II. Bileşen – Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği: 

Bu bileşen, Sınır alanlarında sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesine; çevre, doğal ve 
kültürel miras, kamu sağlığı, organize suçla mücadele gibi ortak sorunları ele alan projeleri desteklemektedir. 

AB’ye üye olmak için başvuran ve resmi olarak adaylığı tanınmış ülkelere özel mali destekler verilmektedir. 1999 
yılı Helsinki Zirvesi’nde adaylık statüsü kazanan Türkiye katılım öncesi yardım adı verilen bir mali yardımdan faydalan-
maktadır. Söz konusu yardımlar, ülkelere AB üyeliği, süreci kapsamında AB müktesebatına uyum ve uygulama yönünde 
ülke tarafından alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve idari tedbirler için mali kaynak sunmaktadır. Avrupa Birliği 
2007–2013 yıllarına ait bütçe dönemiyle birlikte aday ülkelere sağladığı mali yardım mekanizmasında değişikliğe gide-
rek aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımları Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Acces-
sion Assistance – IPA) adı altında birleştirmiştir. IPA’nın temel amacı aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve 
önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir.
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III. Bileşen – Bölgesel Kalkınma: 

Bu bileşen üç alt bileşenden oluşmaktadır; çevre, ulaştırma ve bölgesel rekabet. Çevre bileşeni ile AB çevre 
mevzuatının aktarılması, ulaştırma bileşeni ile ekonomik kalkınma için gerekli altyapının sağlanması, bölgesel 
rekabet bileşeni ile ise Türkiye’de bölgeler arası farklılıkların azaltılması ve rekabetin artırılması amacını taşı-
maktadır. Bu bileşenden KOBİ’ler de yararlanabilmektedir. 

IV. Bileşen – İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: 

Bu bileşen Türkiye’de işsizlik oranının azaltılması, kadın istihdamının artırılması ve nitelikli işgücünün artırıl-
ması konularına odaklanmaktadır. Bu bileşen için ayrılan fonlar istihdam, eğitim ve öğretim ile sosyal katılım 
alanlarında dağıtılacaktır. 

V. Bileşen – Kırsal Kalkınma (IPARD): 

Bu bileşen Türkiye’de tarımsal sektörün AB şartlarına uygun hale getirilmesi, AB müktesebatının gıda güven-
liği, veterinerlik, çevre gibi ilgili standartların geliştirilmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanmasını 
hedeflemektedir. 

Kimler Başvurabilir?

✎ Devlet kurumların yanı sıra ayrıca üniversitelere, medya örgütlerine, sivil toplum ve ticari çıkar gruplarına 
açık programlar da bulunmaktadır. İlgi duyulan mali destek türü için geçerli olan uygunluk kriterini öğrenmek 
için proje bilgisine bakılması önerilmektedir. 

✎ Sadece yayınlanmış bir ihale/teklif çağrısına bağlı kalınarak yapılan AB mali desteği başvuruları değerlen-
dirmeye alınır. 

Teklif çağrıları;

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun web sitesinden (www.avrupa.info.tr) Avrupa Birliği resmi si-
tesinden (http://ec.europa.eu/ grants/index_en.htm) Merkezi Finans ve İhale Birimi web sitesinden (http:// 
www.cfcu.gov.tr/index.php?lng=tr) takip edilebilir.

AVRUPA BİRLİĞİ 
DESTEKLERİ

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

IPA Bileşeni Türkiye’deki Otorite Kurum Bileşen Web Sitesi

Sınır Ötesi İşbirliği

Bö
lg

es
el

 K
al

kı
nm

a Çevre

Ulaştırma

Bölgesel Rekabet Edebilirlik

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Kırsal Kalkınma

AB Bakanlığı

AB Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

http://www.ab.gov.tr

http://www.ab.gov.tr

http://www.ipa.gov.tr/
http://op.ubak.gov.tr/

http://ipaweb.sanayi.gov.tr/

http://ikg.gov.tr/

http://www.tarim.gov.tr/
http://www.tkdk.gov.tr/

Tablo 1: Türkiye’de IPA Bileşenlerinden Sorumlu Kurumlar
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Eğitim ve Kültür Alanında:

1 Ocak 2007 itibari ile Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları, 2007-2013 dönemi için Hayatboyu Öğrenme 
(LLP – Lifelong Learning Programme) ve Gençlik (Youth in Action) Programı olarak düzenlenmiştir. Hayatboyu 
Öğrenme Programı altında Comenius, Erasmus,  Leonardo ve Grundtvig programları yer almaktadır. 

Comenius Programı: 

Genel olarak okul eğitiminde kaliteyi artırmayı ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi hedefleyen bir hayatboyu 
öğrenme programıdır. 

Erasmus Programı: 

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği progra-
mıdır.

2. TOPLULUK PROGRAMLARI

Proje sahiplerine sunulan bir fırsat da, “Topluluk Programları”dır. “Topluluk Programları” üye devletler tarafından 
gerekli görülen konularda, işbirliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen programlardır. Her topluluk programı belirli 
bir süre için geçerlidir. Ülkemiz Topluluk Programlarının yanı sıra, Topluluk Ajansları’na da katılabilmektedir. Bu ajanslar, 
AB kurumlarından farklı olarak kendi tüzel kişilikleri olan kurumlardır. Avrupa Topluluk Ajansı olarak adlandırılan 18 ku-
rum bulunmaktadır.  Topluluk Programları ve Ajanslarına katılabilmek için tüm katılımcı ülkelerin katılım başvurularını 
yapmaları, her program için ayrı Mutabakat Anlaşması imzalamaları ve yıllık aidat ödemeleri gerekmektedir. Aday ülke-
lerin yükümlü olduğu aidat katkısı ülkelerin nüfuslarına ve Gayrı Safi Milli Hasılalarına göre belirlenmektedir. AB Komis-
yonu tarafından Türkiye’ye sağlanan yardımların bir bölümü bu aidatların ödemesinde kullanılmaktadır. Eylül 2002’de 
Türkiye’nin Topluluk Programlarına katılımının genel esaslarını belirleyen Çerçeve Anlaşma yürürlüğe girmiştir. Bu an-
laşma ile o dönemde aday olan Doğu ve Merkez Avrupa ülkelerinin katılımına açık olan programlardan Türkiye’nin de 
yararlanabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Türkiye’nin Topluluk Programlarına katılım için gerekli katkıyı yapması durumunda  
üye ülkeler ile eşit şartlarda bu programlara da katılabileceğine karar verilmiştir. Her Topluluk Programı için Avrupa Ko-
misyonu ile ayrı ayrı Mutabakat Zaptı imzalanmaktadır. 

Türkiye’nin katılabildiği Topluluk Programları şunlardır: 

AVRUPA BİRLİĞİ 
DESTEKLERİ

Leonardo da Vinci Programı: 

Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek ama-
cıyla kurulmuş olan Leonardo da Vinci Programı; kurumlara Avrupa çapında ortaklarla birlikte çalışma, yeni-
likçi metot ve uygulamaları paylaşma, çalışanlarının bilgi, beceri ve uzmanlıklarını artırma fırsatı sağlayan bir 
hayatboyu öğrenme programıdır. 

Grundtvig Programı için: 

Grundtvig Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin ki-
şilere yaşamları boyunca bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak 
ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlar. 

Gençlik Programı: 

Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kuruluşları ve gençlerden oluşan sıradan gruplar gençler için yurtiçi ve yurtdı-
şında çeşitli proje ve etkinlikler hazırlayabilmektedir. 

Jean Monnet Programı:  

AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin bir biçimde uygu-
lanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan programdır. 

Kültür Programı 2007–2013:  

Bu program, kültür alanında faaliyet gösteren ve özellikle kar amacı gütmeyen kurumlar, kültürel oyuncular ve 
kurumlar arasındaki kültürel işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla Avrupalılara ait ortak kültür sahasını geliştirmek 
ve Avrupa vatandaşlığı olgusunu yaymayı hedeflemektedir.
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Rekabet Alanında

a-Rekabet Gücü ve Yenilik Programı (CIP): 

Rekabet Gücü ve Yenilik Programı’nın amacı; Avrupa Komisyonu’nun Lizbon Stratejisi doğrultusunda, ana he-
def grubu olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) rekabetçiliğini teşvik etmektir. KOBİ’lerin reka-
bet güçlerinin artması için faydalı olacak en büyük etken yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi olacaktır. 
CIP yenilikçilik faaliyetlerini destekler, mali kaynaklara daha iyi ulaşım sağlar ve iş destekleme hizmetleri sunar 
(3,6 milyon avro).

Programın bileşenlerinin temel hedefleri şunlardır: 

1.Girişimcilik ve Yenilik Çerçeve Programı (EIP) 

2.17 milyar avro bütçeye sahip bu alt bileşen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

2.Bilgi ve Yenilik Çerçeve Teknolojilerini Destekleme Programı 

728 milyon avro bütçeye sahip bu alt bileşen Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı- Bilgi Toplumu Dairesi 
tarafından yürütülmektedir. 

3.Akıllı Enerji Avrupa Programı (IEE) Intelligent Energy Europe Programme

727 milyon avro bütçeye sahip bu alt bileşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Tüm 
sektörlerde enerji verimliliğini arttırıcı önlemler alınmasını; yeni/ yenilenebilir ve etkin enerji kullanımının teş-
vik edilmesini amaçlamaktadır. Enerji verimliliğini ve enerji kaynaklarının akılcı kullanımını pekiştirmek; yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini teşvik etmek ve ulaştırma alanın-
da enerji verimliliğini ve yeni enerji kaynaklarını geliştirmek de programın diğer amaçlarıdır. 

 

b- Yedinci Çerçeve Programı 

AR-GE üzerine 7.Çerçeve Programı (2007-2013) AB Çerçeve Programları (ÇP), AB’nin neredeyse tüm disiplinle-
rini içine alan araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklediği temel mali araç niteliğini taşımakta-
dır. 53,2 milyar avro bütçeli 7. ÇP’nin ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ 
DESTEKLERİ

7.ÇERÇEVE PROGRAMLARI’NIN KOBİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR 

✎ Yeni teknolojiler geliştirme 

✎ Kilit oyuncularla ve müşterilerle Ar-Ge işbirliği 

✎ Yeni pazarlara erişim 

✎ Araştırmanın mali açıdan desteklenmesi 

✎ Rekabetin dışında kalmamak 

c-İşbirliği Özel Programı (32,3 milyar avro) 

✎ Bu program özellikle yüksek Ar-Ge potansiyeline sahip, kendi Ar-Ge’sini kendi yapan KOBİ’ler için çok büyük 
fırsatlar sunmaktadır. Bu özel programda, 10 tematik alan altında konu güdümlü olarak gerçekleştirilen, ana 
hatları AB Komisyonu tarafından belirlenmiş olan araştırma projeleri desteklenmektedir. 

✎ Komisyon bu başlık altında dağıtılacak hibelerin belli bir bölümünün, projelerde ortak olunması yolu ile 
KOBİ’lere ayrılması öngörülmektedir. Bu oluşturulacak konsorsiyumlar içerisinde KOBİ oranı ve aldıkları hibe 
miktarları yüksek olan ortaklıkların daha olumlu değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu sebeple ortaklıklar ku-
rulurken KOBİ’lerin konsorsiyumlara katılımına daha sıcak bakılmaktadır.

d-Kişiyi Destekleme Özel Programı (4,7 milyar avro) 

✎ Bütçesi 4,7 milyar avro olan bu başlık altında araştırmacıların mesleki gelişimi ve hareket imkanlarının artı-
rılması amacını taşıyan çağrılar açılmaktadır. 

✎ Kişiyi destekleme özel programı altında “Üniversite- Sanayi Ortaklığı” çağrıları KOBİ’leri özellikle ilgilendir-
mektedir. Bu başlık altında KOBİ’ler deneyimli araştırmacıları kısa ve orta vadede istihdam etme imkanı bula-
bileceklerdir. KOBİ’ler Ar-Ge için gerekli olan kalifiye araştırmacıları bu vesile ile temin edebilirler. 



Yatırımlarda Devlet Destekleri 18 Yatırımlarda Devlet Destekleri19

e-Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar avro) 

✎ 4.2 milyar avro bütçeye sahip “Kapasiteler özel programı” Ar-Ge için gerekli olan altyapıları desteklemek 
amacını taşımaktadır. 

✎ Bu başlık 7 alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar arasında “KOBİ’ler yararına araştırma” ismini taşıyan bu başlık 
1.336 milyar avro bütçeye sahiptir. 

 

f-TURSEFF Kredisi(Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Kredisi) 

✎ TURSEFF, enerji verimlilik ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalar, 
ticari girişimciler ve özel konut sahiplerine yönelik kredi fırsatıdır. 

✎ Kredi, EBRD (Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası)tarafından geliştirilmiş olup krediler ortak bankalar yoluyla 
dağıtılır (AB Komisyonu yetkili organı). 

✎ Başvuru sahibinin özelliğine göre, kredi alan taraflar TURSEFF altında kapsamlı enerji verimlilik özelliklerini 
içeren projelerin uygulanmasında 5 milyon ABD dolarına kadar finansman için uygun görülebilirler. 

✎ Diğer proje parçaları müşterinin kendisi tarafından ya da TURSEFF ortak bankalarından biri tarafından fi-
nanse edilebilir. Borç alan tarafların, mali olarak uygun olması, ortak bankanın kredi kriterlerine uyması ve 
ortak bankanın kredi değerlendirme usullerine uygun olarak onay alması gerekir. 

✎ TURSEFF altında finanse edilen projeler belirli performans kriterlerini karşılamalıdırlar. Endüstriyel ve ticari 
işlemlerde enerji verimliliği özelliklerine ilişkin projeler, %20’den fazla enerji tasarrufu sağlamalıdır. İnşaat sek-
töründe enerji verimliliğine ilişkin projeler %30’dan fazla tasarruf sağlamalıdır. 

AVRUPA BİRLİĞİ 
DESTEKLERİ

TURSEFF Yatırım Kategorileri 

Konut Sektöründe Enerji Verimliliği Yatırımları 
• Küçük Ölçekli Ticari Enerji Verimliliği Yatırımları 
• Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Yatırımları 
• Ticari ve Endüstriyel Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları 
• İnşaat Sektöründe Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları 
• Uygun Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Teknoloji, Ekipman ve Materyal Üretici, Tedarikçi ve Tesisatçılar için                      

Yatırım Kredileri

Kategoriler İçin Maksimum Kredi Miktarı

Ticari enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri için 5 milyon ABD Dolar’ı Küçük ölçekli projeler için 
300,000 ABD Dolar’ı Konut sektöründeki projeler için 75,000 ABD Dolar’ı Enerji verimliliği tedarikçileri için 1 
milyon ABD Dolar’ı 

✎ Bu miktarların üstündeki projeler için EBRD’nin (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) onayı gerekmektedir. 

✎ Krediler bir projenin %100 yatırım maliyetinin finansmanı için kullanılabilir. 

g-Progress Programı

AB’nin sosyal politika ve istihdam alanındaki mevzuatına ilişkin uygulamaların projeler vasıtası ile desteklen-
mesini ve böylece üye ve aday ülkelerde bu alandaki uygulamaların geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 2007 
- 2013 dönemi arasında uygulanacak tek bir yapı olarak oluşturulmuştur. Program kapsamında bu alanlardaki 
proje teklifleri mali açıdan desteklenecektir. 
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Kimler Başvurabilir: 

Bir önceki Birlik Programları’nda olduğu gibi, PROGRESS Programı çerçevesinde açılan proje tekliflerine uy-
gun olarak, ilgili alanlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), ilgili ve bağlı kuruluşları da başvuruda 
bulunabileceği gibi kamu istihdam servisleri, yerel ve bölgesel idareler, sosyal taraflar, sivil toplum kuruluşları, 
ulusal istatistik ofisleri, medya paydaşları gibi kurum ve kuruluşlar da anılan programdan faydalanabilecek-
lerdir. 

Destek Miktarı: 

Program 5 bölümden oluşmaktadır: istihdam, sosyal koruma ve içerme, çalışma şartları, ayrımcılıkla mücadele 
ve çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Bütçesi 743,25 milyon avrodur. 

Hayatboyu Öğrenme Programı

IPA Bileşeni Türkiye’deki Otorite Kurum Bileşen Web Sitesi

Gençlik Programı
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Girişimcilik ve Yenilik Programı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Avrupa Akıllı Enerji ve 
Teknoloji Programı

Progress Programı

Ulusal Ajans

Ulusal Ajans

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

www.ua.gov.tr

www.ua.gov.tr

http://ab.sanayi.gov.tr/

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/

www.csgb.gov.tr/

Yedinci Çerçeve Programı Tubitak www.fp7.org.tr

Tablo 2: Türkiye’de AB Topluluk Programlarından Sorumlu Kurumlar

AVRUPA BİRLİĞİ 
DESTEKLERİ
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BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI DESTEKLERİ

1. REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Stratejik işbirliğinde bulunan işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar ta-
sarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet 
öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge                          
faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel ve tekno-
lojik niteliği olan projelerini kapsamaktadır.

✎ Arge ve yenilik harcamalarının tamamı gelir vergisi indirimine tabi tutulur.

✎ Arge ve destek personelinin ücretlerinden doktorası için %90, diğer çalışanlar için %80 gelir vergisi indirimi 
uygulanmaktadır. Ayrıca bu personelin sigorta primi işveren hissesinin yarısı 5 yıl boyunca desteklenir.

✎ Arge ve yenilik ile ilgili düzenlenen kağıtlardan, damga vergisi alınmaz,

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü



Yatırımlarda Devlet Destekleri 24 Yatırımlarda Devlet Destekleri25

3. TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ 1 yıl içerisinde mezun olabilecek lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi

✎ En çok 5 yıl önce diploma almış lisans, yüksek lisans ya da doktora mezunu kişilerinin kuracağı işletmeler.

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, teminat alınmaksızın 2008 yılında 100.000 TL olarak belirlenmiş ve 
her yıl yeniden değerleme oranıyla artan miktarda, yani 2013 yılı için yaklaşık 130.000 TL değerinde olan hibe-
den, bir kişi bir defalığına yararlanabilir.

✎ Arge ve yenilik harcamalarının tamamı gelir vergisi indirimine tabi tutulur.

✎ Arge ve destek personelinin ücretlerinden doktorası olanlar için %90, diğer çalışanlar için %80 gelir vergisi 
indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca bu personelin sigorta primi işveren hissesinin yarısı 5 yıl boyunca desteklenir.

✎ Arge ve yenilik ile ilgili düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

2. SANAYİ TEZLERİ PROJELERİ DESTEĞİ (SAN-TEZ)

Kimler Yararlanabilir?

✎ Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın tüm işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi 
ile sonuçlanacak, kurum ve sanayici işbirliği ile hazırlanan yüksek lisans ve/veya doktora tezi olarak yürütüle-
cek Ar-Ge projeleri bedelinin en fazla %75’i, proje süresi en fazla 36 ay + 6 ay ek süre

✎ Proje ile ilgili makine donanım, sarf malzeme, hizmet alımı, yurt içi/ yurt dışı seyahat giderleri, personel 
giderleri

✎ Öğretim elemanları, teknik hizmetler personeli ve tez öğrencilerine aylık ödeme giderleri

✎ Üretime yönelik yatırım projesi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik  projeler 
değerlendirmeye alınmayacaktır.

✎ Proje kapsamında alınması öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65’ni geç-
memesi gerekir.

✎ Proje kapsamında alınması planlanan hizmet alımı tutarının ise, toplam proje bedelinin %20’ sini geçme-
melidir.

Başvuru Dönemi

Her yıl son başvuru tarihleri; 1. dönem için 15 Mart, 2. dönem için 15 Ağustos

Başvuru Yeri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Online başvuru için http://biltek.
sanayi.gov.tr

BİLİM, SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ
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✎ Sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygula-
ma yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den muaftır.

✎ Arge ve destek personelinin ücretleriyle ilgili tüm vergilerden 31.12.2023’e kadar söz konusudur. Destek 
personeli sayısı en fazla arge personeli sayısının %10’u kadar olabilir.

✎ Arge ve destek personelinin sigorta primi işveren hissesinin %50’si 5 yıl boyunca karşılanır.

✎ Arge faaliyeti sonucu seri üretime geçen şirketlerin, seri üretimden elde edecekleri kazançları kurumlar 
vergisi istisnasından yararlanır. Bu istisnaya Tübitak ve benzeri kurumlardan alınan hibeler dahildir.

c) Öğretim Üyelerine

✎ Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.

✎ Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek 
amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yöneti-
minde görev alabilmektedirler

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

4. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ DESTEĞİ4. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Bu bölgelerin işletmesi ve yönetiminden sorumlu anonim şirketler(yönetici şirket)

✎ Girişimci işletmeler

✎ Öğretim üyeleri

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

a) Yönetici şirketlere 

✎ 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar/gelir vergisi muafiyeti 

✎ Damga vergisi ve harçtan muafiyet

✎ Altyapı, inşaat veya çeşitli düzenlenen programların giderlerinin bir kısmı Bakanlık tarafından karşılanabilir.

✎ Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden atık su bedeli alınmamaktadır.

✎ Hazineye ait taşınmazlar 5 yıl boyunca bedelsiz verilebilir, devam eden yıllarda taşınmaz değerinin binde 
ikisi karşılığında kullanma izni verilir.

✎ Ödenen kira geliri üzerinden vergi kesintisi yapılmaz.

b) Girişimci İşletmelere

✎ 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar/gelir vergisi muafiyeti

BİLİM, SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ
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5. TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASI DESTEĞİ

✎ Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,

✎ Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki çalışanının; kişi başına günlük; 
yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar yol hariç en fazla yedi gün süreli konaklama gider-
leri, gidiş ve dönüş ulaşım ücretleri.

b) Desteklenmeyen Giderler 

✎ Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; online başvuru ortamı ilan edilecektir.

5. TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE 
PAZARLANMASI DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Ülkemizde yerleşik tüm işletmeler

✎ Üniversiteler ve Araştırma Kurumları

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-
Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve 
pazarlanması desteklenmektedir.

✎ Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı, yurt içindeki tanıtım 
ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın hibe olarak 
karşılanır.

✎ Destekten ilgili kuruluş bir defa faaliyet sınırı olmaksızın yararlanabilmektedir. Destek süresi 1 yıldır.

a) Desteklenen Giderler

✎ Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı 
ve bandrollü elektronik depolama aygıtları,

✎ Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri 
ile nakliye sigortası,

✎ Yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,

✎ Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,

BİLİM, SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ
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EKONOMİ BAKANLIĞI 
DESTEKLERİ

1. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS 
FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ

Destek Amacı 

Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın 
artırılması amacına yönelik bir destektir.  Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organiza-
törlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin gider-
lerin belli bir oranı karşılanmaktadır. 

Kimler Yararlanabilir? 

Organize eden firmalar yararlanabilmektedir. 

Desteklenecek Fuarlar 

✎ Tekstil-konfeksiyon-halı 

✎ Deri (ayakkabı dahil) 

✎ Taşıt araçları ve yan sanayi 

✎ Gıda ve gıda teknolojisi 

✎ Elektrik/elektronik sanayi 

✎ Madeni eşya sanayi 
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2. ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Destek Amacı 

Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafın-
dan çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş 
kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir 
işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin  laboratuvar  analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların be-
lirli bir bölümünün karşılanmasıdır. 

Kimler Yararlanabilir? 

✎ Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler 

✎ Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler 

✎ Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) 

✎ Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) 

Sağlanan Destek 

✎ ISO 9000 serisi 

✎ ISO 14000 serisi 

✎ CE işareti 

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

✎ Toprak sanayi 

✎ İnşaat malzemeleri 

✎ Mobilya sanayi 

Desteklenecek Harcamalar 

✎ Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri (% 50) Azami Destek (ABD Doları) 25.000 

✎ Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderler Destek Oranı ( % 50) 

Azami Destek (ABD Doları) 15.000 

✎ Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler 

Destek Oranı(% 50) Azami Destek (ABD Doları) 5.000 

Yetkili Kuruluş 

Ekonomi Bakanlığı 

Başvuru Yeri

İhracatçı Birliği
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3. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) DESTEKLERİ

Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri: 

✎ Yeni bir ürün üretilmesi, 

✎ Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, 

✎ Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, 

✎ Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konu-
sunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette 
hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını ifade etmektedir. 

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı 

Başvuru Mercii: TTGV 

Yararlananlar:  Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne  
bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır. 

Desteğin Kapsamı: Projelere Sermaye Desteği Sağlanması 

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı 

Başvuru Yeri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 

Destek Oranı : % 50

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

✎ Uluslararası nitelikteki diğer kalite,  çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işa-
retler 

✎ ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri 

✎ Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve  olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuvar analiz rapor-
larını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) 

Destek Şartı 

Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alın-
masıdır. 

Destek Oranı: % 50 

Azami Destek Tutarı: 25.000 ABD Doları 

Başvuru Süresi: 

Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir.  

Yetkili Kuruluş 

Ekonomi Bakanlığı 

Başvuru Yeri

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
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4. İSTİHDAM DESTEĞİ

Destek Amacı 

Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere 
konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Kimler Yararlanabilir 

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)  

Destek Oranı  

% 75 

Destek Süresi 

En fazla 1 yıl 

Desteklenen Harcamalar 

Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır. 

Destek Kapsamında Çalışan Sayısı 

✎ SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yükseköğrenimli 

✎ Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 
75’i 

✎ Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 
75’i 

Başvuru Yeri

 (İhracat Genel Müdürlüğü)

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır. 

Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır:  

a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği 

Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu 
amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan  projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlan-
masıdır. 

Azami destek süresi: 2 yıl 

Azami destek tutarı: 1 milyon $

b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği 

“Stratejik Odak Konuları Projeleri”, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası 
karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar 
bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gere-
ken tedbirleri tespit eden projelerdir. Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halin-
de, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü 
şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir. 

Destek oranı : Proje giderlerinin tümü 

Azami destek tutarı: 100.000 $ 

Azami destek süresi: 1 yıl
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Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm 
katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 
% 75 oranında destekten yararlandırılır. 

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Müsteşarlıkça 
verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek  gösteri/etkinlik/
trend alanı harcamaları % 75 oranında desteklenir. 

Bireysel Katılımların Desteklenmesi 

Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel 
Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya 
standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si, katılımcının SDŞ olması durumunda, boş 
stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, Üretici/İmalatçı 
organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar  için, boş stand ve/veya standart donanımlı 
stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75’i

Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği 

İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere 
yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılım-
cıların % 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. 

Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katı-
lımcıların % 50 destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır. 

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı 

Başvuru Yeri : İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

Destek Amacı  

Firmaların yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması 
ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle desteklenmesidir. 

Kimler Yararlanabilir 

Yurt dışı fuar organizasyonu  gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar 
ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlardır. 

Başvuru Şekli 

Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihinden en geç  üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; 
katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, 
bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili 
üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Katılımcının bireysel olarak katılım sağla-
yacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tari-
hinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın 
yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını 
gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder. 

Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi 

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50’si destek 
kapsamında katılımcıya ödenir. 

Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında ka-
tılımcıya ödenir. 

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında 
katılımcıya ödenir. 

5. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR 
KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
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ortak olması, Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip 
ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında şirket veya birim açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt 
dışında açılan şirkete ortak olması. 

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsor-
luk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm  panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma 
katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm 
giderleri desteklenir. Yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her 
bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan 
ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle 
ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 
250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına iliş-
kin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 
(on) baz puan artırılır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında coğrafi olarak kişi başı-
na düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan 
şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir. 

Yetkili Kuruluş : Ekonomi Bakanlığı

Yurtdışında Onay Yeri : Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk

Başvuru Yeri: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

Kimler Yararlanabilir 

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları 

Destek Süresi ve Sayısı 

4 yıl ve 15 (onbeş) yurt dışı birim 

“Başvuru Süresi : 6 ay “

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi 

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de 
birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gere-
kir.  Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuru-
luş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de 
desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. 

I. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren 
şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; açılan bi-
rimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, açılan birimin ofis, 
showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, 

II. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket 
veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; açılan birimin mağaza olması halinde 
% 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon 
olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar, Türkiye’deki ana şirket ile yurt dı-
şındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar: Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak 
olması, Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması, Şirketin, en az % 51’ine sahip ortak veya 
ortaklarının, şirket adına yurt dışında şirket açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete 

6. YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM 
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
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Destek Oranı: Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80) 

Destek  Süresi:  4 Yıl (Marka Destek Programı),  5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

Desteğin Kapsamı 

I. İhracatçı Birliklerinin; 

✎ Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $ 

II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin; 

✎ Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $  

III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin; 

✎ İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak: 

a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: 

✎ Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla 50.000 $ 

✎ Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla 300.000 $, 

✎ Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar 
katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir) 

✎ Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) 
ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik 
hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen 
temel kurulum giderleri yıllık en fazla 500.000 $, 

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

Anılan tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı 
amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şir-
ketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birlikle-
rinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği 
desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her 
türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi 
için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme 
ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır. 

Bu çerçevede, anılan tebliğ kapsamında firmalarımıza sağlanan desteklerin daha etkin ve verimli bir biçimde 
yürütülmesi amacıyla “Turquality Otomasyon Sistemi” tasarlanmış ve 23/11/2009 tarihi itibarıyla canlı kullanı-
ma geçilmiştir. 

Diğer taraftan,  “2011/5 Sayılı,  2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile 
2006/4 Sayılı Tebliğ’de önemli yenilikler getirilmiş olup, Gastronomi sektörü destek kapsamına dahil edilmiştir. 

Mezkur Tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler: 

Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons. 

Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) 

Başvuru Süresi: 6 ay 

Yararlananlar:  İhracatçı  Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan Şir-
ketler 

7. TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI 
İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ
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güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, 

✎ TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün ta-
sarımcısı, aşçı/şef giderleri, 

✎ Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, 

✎ Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar 
katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir) 

✎ Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari 
çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/
lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye  giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi 
için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, 

✎ Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/
resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için 
gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük 
mağaza (department  store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe 
(shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/
veya komisyon harcamaları 

✎ Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara 
ilişkin dekorasyon ve kira giderleri,  

✎ İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri, desteklenir. 

* “Marka Destek Programı’ndan “TURQUALITY® Destek Programı’na geçen bir şirketin yararlanabileceği top-
lam destek süresi 72 ayı geçemez.

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

✎ Mağaza\lokanta\kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışman-
lık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağaza\lokanta\kafelere ilişkin konsept mimari 
çalışmaları ve dekorasyon giderleri yıllık en fazla 400.000 $, 

✎ Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 $, 

✎ Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 
200.000 $, 

✎ Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe 
açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve 
güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri yıllık en fazla 50.000 $, 

✎ Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en 
fazla 10 mağazaya ilişkin; 

✎ Dekorasyon harcamaları, mağaza başına en fazla 50.000 $, 

✎ Kira giderleri mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 $,  

✎ İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri en fazla 500.000 $, 

✎ İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri yıllık en fazla 200.000 $, desteklen-
mektedir. 

b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: 

✎ Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz 
markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, 

✎ Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe 
açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve 
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Yurt dışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre yol hariç en az 2 (iki), en fazla 10 (on) gün olabilir.Burada bahsi 
geçen en az 2 (iki) günlük süre; en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder.  

Başvuru Süresi 

Başvuru, desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde gerekli belgeler ile 
birlikte şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Bakan-
lığın (EKE’de) belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır. 

Uygulamacı Kuruluş 

Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

B- Pazara Giriş Desteği 

a-Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği 

Desteğin Amacı 

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuru-
luşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar 
dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali  ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin 
giderlerin karşılanmasıdır. 

Kimler Yararlanabilir? 

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler , İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik  İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Oda-
ları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların 
kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,) ile Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşla-
ra (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, 

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

A- Yurt dışı Pazar Araştırması Desteği 

Desteğin Amacı 

Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar 
araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır. 

Kimler Yararlanabilir? 

Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri 

Sağlanan Destekler 

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri 
desteklenir: 

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti üc-
retleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri. 

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri. 

Destek Tutarı: 

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına 
en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Ülke Sayısı ve Süresi 

Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet; aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması projesi destekle-
nir. Coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir. 

8. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
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b-Yurt Dışı Tanıtım Desteği 

Desteğin Amacı 

Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşlar (Türkiye’de yerleşik yüksek  öğretim kuruluş-
ları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile 
yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yurt dışında tanıtımı faaliyetlerin desteklenmesidir. 

Kimler Yararlanabilir? 

2011/1 sayılı Tebliğin 10’uncu maddesi uyarınca döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuru-
luşlar (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuru-
luşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) destekten 
faydalanabilirler. 

Sağlanan Destekler 

Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir: 

a) Ulaşım:  Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı 
uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri. 

b) Konaklama:  Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla 
konaklama (oda+kahvaltı) giderleri. 

c) Aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri: 

1. Tercümanlık giderleri. 

2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri. 

3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri. 

4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri. 

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ
film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yönelik faaliyet 
gösteren İşbirliği Kuruluşları bu destekten faydalanabilirler. 

Sağlanan Destekler  

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali 
ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danış-
manlık dahil) ilişkin giderleri. 

Destek Tutarı 

Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar destek-
lenir. 

Başvuru Süresi 

Rapor ve danışmanlık desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığın ön 
onayını müteakip belirtilen ön onay sonrası destek başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren 
en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile Ekonomi Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü/ Serbest 
Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Uygulamacı Kuruluş 

Ekonomi Bakanlığı (Söz konusu destekten faydalanmak isteyen şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığa ön 
başvuruda bulunmaları ve Bakanlığın ön onayını almaları gerekmektedir.) 

Sınai ve/veya ticari şirketler ile bunların İşbirliği Kuruluşlarının rapor desteği başvurularını Ekonomi Bakanlığı’na 
(İhracat Genel Müdürlüğü) yapmaları gerekmektedir. 

Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuru-
luşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet  gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler 
ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yönelik faaliyet gösteren İşbirliği Kuruluşlarının rapor desteği 
başvurularını Ekonomi Bakanlığı’na (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve  Hizmetler Genel Müdürlüğü) yapma-
ları gerekmektedir.
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b) Konaklama:  Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya 
kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri 

c) Sektörel ticaret heyeti veya alım heyeti programları kapsamındaki aşağıda belirtilen tanıtım ve organizas-
yon giderleri:

1. Tercümanlık giderleri 

2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri:  

3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri 

4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri 

5. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri 

Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım he-
yeti programı desteklenir. 

Destek Tutarı 

Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 
oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Uygulamacı Kuruluş 

Sınai ve/veya ticari şirketlere yönelik sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programları başvuruları 
Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır. Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal 
Eden Kuruluşlara (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gös-
teren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) 
yönelik sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programları başvuruları Ekonomi Bakanlığı’na (Ser-
best Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) yapılır.

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ
5. Fuar ve sergi katılımı giderleri. 

6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri 

Destek Tutarı 

Yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri % 50 
oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Uygulamacı Kuruluş 

Ekonomi Bakanlığı (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve  Hizmetler Genel Müdürlüğü) Kuruluşların program 
tarihinden en az 3 (üç) ay önce ön başvuruda bulunması gerekmektedir.

C-Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti 

Desteğin Amacı 

Bakanlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret  heyeti ile alım heyeti prog-
ramlarına ilişkin giderlerin desteklenmesidir. 

Sağlanan Destekler 

Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda 
belirtilen giderler desteklenir. 

a) Ulaşım:  Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya ku-
ruluş başına en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, 
tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri 

-Organizatör Kuruluşun en fazla 2 (iki) çalışanının sektörel ticaret heyeti organizasyonuyla ilgili koordinasyonu 
sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya sektörel ticaret heyet programı kapsamında uluslararası 
ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama gi-
derleri (Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara yönelik olarak düzenlenecek ön 
heyet programları desteklenmez.) 
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A- Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

Desteğin Amacı 

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 
uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesidir. 

Kimler Yararlanabilir? 

Türk Ticaret Kanunu’nun 136’ıncı maddesinde belirtilen sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım 
sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri yararlanabilir. 

Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 4 (dört) kişi katılabilir. 

Sağlanan Destek 

Şirketlerin yıllık toplam 20.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçme-
yen yurtiçi eğitim giderlerinin %70’i desteklenir. 

Eğitim Konuları 

✎ Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı, 

✎ Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim, 

✎ Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi, 

✎ Dış Ticarette Fiyatlandırma, 

✎ Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,  

9. ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN 
GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

D- E Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği 

Desteğin Amacı 

Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. 

Destek Tutarı 

E-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Doları’na kadar 
desteklenir. 

Destek Süresi 

Destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince ya-
rarlanabilir. 

Uygulamacı Kuruluş  

Başvuru, şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Ba-
kanlığın (EKE’de belirtilen) Bölge Müdürlüklerine yapılır. (Destekten yararlanabilmek için üye olmak istenen 
e-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığı’ndan ön onay almış olması gerekmektedir.)
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İşbirliği Kuruluşlarının, 

a. Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi, 

b. İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi, 

c. İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi, 

ç. Süreç iyileştirme ve yönetimi, 

d. Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı, 

e. Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin 
uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması, konularında düzenlenen eğitim ve/veya da-
nışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonu-
na yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır. 

İstihdam Desteği 

İşbirliği Kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en 
fazla %75’i desteklenir. 

Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları 

İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pa-
zar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme  vb organizas-
yonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların 
Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 
100.000 ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75’i karşılanır. 

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

✎ Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri, 

✎ Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri, 

✎ Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, 

✎ Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, 

✎ Yenilikçilik ve Kümelenme, 

✎ Bakanlıkça uygun görülen diğer konular 

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı 

B- Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin 
Desteklenmesi 

Desteğin Amacı 

İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesidir. 

Kimler Yararlanabilir 

İşbirliği Kuruluşları:  Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize 
Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış 
Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler. 

Sağlanan Destek 

Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları 
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10. MARKA TASARIM DESTEĞİ

Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasa-
rım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışman-
lık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılan-
masını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmış ve mezkur Tebliğ’e ilişki n Uygulama Usul ve Esasları düzenlenmiştir. 

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı 

Başvuru Yeri: İhracatçı Birlikleri 

Yararlanan Firmalar: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri 

Destek Süresi: Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: En fazla 4 yıl 

Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri: Proje bazında 

Destek Oranı: % 50

Desteğin Kapsamı 

I. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi 

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 
oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları 

Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis,mağaza, depo, şube, 
showroom, reyon, gondol vb.); 

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ula-
şımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama gider-
leri, 

b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri, 

c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve 

Organizasyon Giderleri: 

✎ Tercümanlık gideri, 

✎ Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, 

✎ Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, 

✎ Halkla ilişkiler hizmeti gideri. 

Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı 

Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/ programlarına ve yurt dışı pazar-
lama veya alım heyeti programına/programlarına katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje 
bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Şirketlerin yıllık 50.000 ABD Doları’na kadar 3 (üç) yıl alacakları da-
nışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır. 

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı
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✎ Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili 
ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 

✎ İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, 

✎ Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numu-
ne tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma 
ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, ulus-
lararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı 
diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), 
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal 
Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kirala-
yacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye 
alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, 
%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenmektedir. 

III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi 

✎ Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, 
marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harca-
maları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

✎ Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, 

✎ Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri 
%50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,  

✎ Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili 
ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 

✎ İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları, 

✎ Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numu-
ne tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma 
ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, ulus-
lararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı 
diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), 
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal 
Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kirala-
yacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye 
alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, 
%50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenmektedir. 

II. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi 

✎ Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri 
%50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları, 

✎ Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, 
showroom, reyon, gondol vb.); 

✎ Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 

✎ Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri 
%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,  
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4

Meyveler ve sert çekirdekli 
meyveler (pişirilmemiş , bu-

harda veya suda kaynatılarak 
pişirilmiş , dondurulmuş)

78 $/Ton %45 %8

5
Dondurulmuş meyve ve sebze 
ile meyve ve sebze işleme sa-
nayiine dayalı gıda maddeleri

75 $/Ton %100 %8

6 Bal 65 $/Ton %32 %5

7
Reçel, jöle, marmelat, meyve 

veya sert kabuklu meyve püre-
leri veya pastaları

63 $/Ton %35 %5

8
Meyve suları ve sebze suları, 

meyve nektarları
150 $/Ton %15 %12

9 Zeytinyağı 40 $/Ton %100 %2

10
Hazırlanmış veya konserve 

edilmiş balıklar
250 $/Ton %100 %5

11
Kümes hayvanları etleri ( 

sakatatlar hariç )
186 $/Ton %41 %15

12 Yumurta 15 $/1000 Adet %65 %10

13

Kümes hayvanları etinden, 
sakatatından yapılmış sosisler 
ve benzeri ürünler ile kümes 

hayvanları etinden hazırlanmış 
veya konserve edilmiş ürünler

250 $/Ton %50 %10

14
Çikolata ve kakao içeren gıda 

müstahzarları
119 $/Ton %48 %6

15 Bisküviler, gofretler, kekler 119 $/Ton %18 %8

16 Makarnalar 66 $/Ton %32 %10

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

Destek Amacı 

Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. 

Kimler Yararlanabilir? 

Tarım ürünleri ihracatçıları 

Sağlanan Destek 

İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu 
kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir. 

Desteklenen Tarım Ürünleri 

(Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir.)

11. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT 
İADESİ DESTEKLERİ

Sıra No Madde Adı İhracat İade Miktarı Miktar Barajı Azami Ödeme Oranı

1
Buket yapmaya elverişli veya 
süs amacına uygun cinsten 

çiçekler ve tomurcuklar
205 $/Ton %40 %10

2
Sebzeler ( pişirilmemiş , bu-

harda veya suda kaynatılarak 
pişirilmiş ) ( dondurulmuş )

79 $/Ton %45 %12

3

Kurutulmuş sebzeler ( bütün 
halde, kesilmiş, dilimlenmiş, 

kırılmış veya toz halinde, fakat 
başka şekilde hazırlanmamış)

370 $/Ton %40 %10

Tablo 3: İhracat İadesi Kapsamında Desteklenen Tarım Ürünleri
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ramı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon 
giderleri; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için %50 ve yıllık en fazla 300.000 $ tutarında, işbirliği 
kuruluşları için %70 ve yıllık en fazla 500.000 $

✎ Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 ora-
nında ve en fazla 15.000 $, 1 takvim yılı içerisinde en fazla 10(on) kez destek alınabilir. Yukarıdaki madde kap-
samında destek başvurusunda bulunan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşları aynı 
etkinlik için bu madde kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

✎ Arama motorlarında yapılacak, arama ağı reklamları da dâhil, reklam ve tanıtım giderleri; %50 ve yıllık en 
fazla 100.000 $

✎ Yurt dışındaki birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında sağlık kuruluş-
ları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $ tutarında, işbirliği 
kuruluşları her bir birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $ tutarında desteklenir. Yurt dışı birim 
desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanılabilir. Sağlık turizmi şirketleri, bu madde kapsamında, sadece 
yurt dışında açılan ofisleri için desteklenir.

✎ Sağlık kuruluşlarının belge, sertifika veya akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve danışmanlık giderleri; her 
bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 $

✎ Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti veya alım heyeti programı 
kapsamında her bir katılımcının(kuruluş başına en fazla 2 temsilci) ulaşım ve konaklama giderleri ile progra-
ma ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 ve program başına en fazla 
150.000 $, işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez 
alım heyeti desteğinden faydalanabilir. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret 
heyeti veya alım heyeti programı için destek %90

✎ Sağlık turizmi şirketleri veya sağlık kuruluşlarının danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve 
yıllık en fazla 200.000 $

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerine Yönelik Destekler

A- Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Destekler

Kimler Yararlanabilir?

✎ Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri

✎ İşbirliği kuruluşları(Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; 
işadamı dernek, birlik veya kuruluşu, teknokentler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Sektör, ülke, uluslararası mevzuat ya da yatırımla ilgili konularda satın alınacak veya hazırlatılacak 
raporlara(yayım tarihi en fazla 2 yıllık olmalı) ilişkin giderler; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için 
%60 ve yıllık en fazla 100.000 $, işbirliği kuruluşları için %70 ve yıllık en fazla 300.000 $

✎ Hedef ülkelerden sağlık kuruluşları tarafından Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına getirilen hastaların uçuş gi-
derlerinin %50’si ve tedavi masraflarının %20’si geçilmeyerek, hasta başına en fazla 1.000 $

✎ Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketi ve/veya bağımsız tanıtım prog-

12. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ

Desteğin kapsamı:  Bu  program, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmak ve  hizmet sektörlerinin 
uluslararası rekabet gücünü geliştirmek  amacıyla sağlık turizmi, bilişim,  film ve eğitim sektörlerine verilen “pazara giriş”, 
“yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”,  “belgelendirme”, “ticaret heyeti”, “alım heyeti” ve “danışmanlık” desteklerini kapsar.
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✎ Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan 
tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; bilişim şirketleri 
için %50 ve yıllık en fazla 300.000 $ tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 ve yıllık en fazla 500.000 $

✎ Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranın-
da ve en fazla 15.000 $, 1 takvim yılı içerisinde en fazla 10(on) kez destek alınabilir.

✎ Arama motorlarında yapılacak, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere, reklam ve tanıtım giderleri; %50 
ve yıllık en fazla 100.000 $

✎ Yurt dışındaki birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; bilişim şirket-
leri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $ tutarında, işbirliği kuruluşları her bir birim 
başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $ tutarında desteklenir. Yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 
(on) birim için yararlanılabilir.

✎ Teknokentlerin yurt dışında açtıkları her bir bilişim merkezinin veya irtibat ofisinin kira gideri %80 oranında, 
her bir birimde çalışan en fazla 2 (iki) personelin yıllık brüt ücretleri %50 oranında karşılanır. Kira ve personel 
gideri bir birim için toplamda yıllık en fazla 600.000 $ tutarında karşılanır.

✎ Bilişim şirketlerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla 
aldıkları belge, sertifika veya akreditasyon satın alma, yenileme ve danışmanlık giderleri her bir belge, sertifika 
veya akreditasyon türü için %50 ve en fazla 50.000 $ 

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

B- Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler

Kimler Yararlanabilir?

✎ Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında faaliyet gösteren şirketler

✎ İşbirliği kuruluşları(Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; 
işadamı dernek, birlik veya kuruluşu, teknokentler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Sektör, ülke, uluslararası mevzuat ya da yatırımla ilgili konularda satın alınacak veya hazırlatılacak 
raporlara(yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalı) ilişkin giderler; bilişim şirketleri için %60 ve yıllık en fazla 
100.000 $, işbirliği kuruluşları için %70 ve yıllık en fazla 300.000 $

✎ Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir bilgisayar oyunu için 1 
(bir) kez olmak üzere %50 oranında ve en fazla 100.000 $

✎ Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda kullanılmak üzere üretilen 
bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri; 
uygulama başına %50 oranında ve en fazla 50.000$
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Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Sektör, ülke, uluslararası mevzuat ya da yatırımla ilgili konularda satın alınacak veya hazırlatılacak 
raporlara(yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalı) ilişkin giderler; film şirketleri için %60 ve yıllık en fazla 
100.000 $, işbirliği kuruluşları için %70 ve yıllık en fazla 300.000 $

✎ Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir film için en fazla 5 (beş) kez, %50 
oranında ve başvuru başına en fazla 100.000 $, bir film için bir ülke veya ülke grubuna yönelik pazara giriş gi-
derleri bir kez karşılanır. Türkiye’nin sosyal, tarihî, kültürel ve ticarî tanıtımını yapan belgesel filmler için destek 
%70 oranında uygulanır.

✎ Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketi ve/veya bağımsız tanıtım prog-
ramı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon 
giderleri; film şirketleri için %50 ve yıllık en fazla 300.000 $ tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 ve yıllık en 
fazla 500.000 $

✎ Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 ora-
nında ve en fazla 15.000 $, 1 takvim yılı içerisinde en fazla 10(on) kez destek alınabilir. Yukarıdaki madde 
kapsamında destek başvurusunda bulunan film şirketleri ve işbirliği kuruluşları aynı etkinlik için bu madde 
kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

✎ Arama motorlarında yapılacak, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere, reklam ve tanıtım giderleri; %50 
ve yıllık en fazla 100.000 $

✎ Filmin içeriğinde yaptırılan reklam giderleri; film şirketleri için %50, işbirliği kuruluşları için %70 oranında 
olmak üzere film başına en fazla 100.000 $

✎ Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti veya alım heyeti programı 
kapsamında her bir katılımcının(kuruluş başına en fazla 2 temsilci) ulaşım ve konaklama giderleri ile programa 
ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en 

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

✎ Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti veya alım heyeti programı 
kapsamında her bir katılımcının(kuruluş başına en fazla 2 temsilci) ulaşım ve konaklama giderleri ile programa 
ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en 
fazla 150.000 $, işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) 
kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ti-
caret heyeti veya alım heyeti programı için destek %90 oranında uygulanır.

✎ Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmeti giderleri %50 
oranında ve yıllık en fazla 200.000 $, bir bilişim şirketi danışmanlık desteğinden bir kez yararlanabilir.

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

C-Film Sektörüne Yönelik Destekler

Kimler Yararlanabilir?

✎ Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler

✎ İşbirliği kuruluşları(Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; 
işadamı dernek, birlik veya kuruluşu, teknokentler
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ve yıllık en fazla 60.000 $

✎ Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan 
tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; eğitim kurumla-
rı için %50 ve yıllık en fazla 300.000 $ tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 ve yıllık en fazla 500.000 $, devlete 
ait eğitim kurumları için %100 ve yıllık en fazla 150.000 $

✎ Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 ora-
nında ve en fazla 15.000 $, 1 takvim yılı içerisinde en fazla 10(on) kez destek alınabilir. Yukarıdaki madde kap-
samında destek başvurusunda bulunan eğitim kurumları ve işbirliği kuruluşları aynı etkinlik için bu madde 
kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

✎ Arama motorlarında yapılacak, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere, reklam ve tanıtım giderleri; %50 
ve yıllık en fazla 100.000 $

✎ Yurt dışındaki birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; eğitim kurum-
ları için her bir birim başına %60 ve yıllık en fazla 200.000 $, işbirliği kuruluşları her bir birim başına %70  ve 
yıllık en fazla 300.000 $, devlete ait eğitim kurumlarında %100 ve yıllık en fazla 60.000 $. Yurt dışı birim deste-
ğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanılabilir.

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

Uygulayıcı kuruluş

Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

DESTEKLERİ

fazla 150.000 $, işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) 
kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ti-
caret heyeti veya alım heyeti programı için destek %90 oranında uygulanır.

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

Uygulayıcı kuruluş

Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

D-Eğitim Sektörüne Yönelik Destekler

Kimler Yararlanabilir?

✎ Üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumları ya da bu kurumları işleten şirketler

✎ İşbirliği kuruluşları(Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; 
işadamı dernek, birlik veya kuruluşu, teknokentler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Sektör, ülke, uluslararası mevzuat ya da yatırımla ilgili konularda satın alınacak veya hazırlatılacak 
raporlara(yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalı) ilişkin giderler; eğitim kurumları için %60 ve yıllık en 
fazla 100.000 $, işbirliği kuruluşları için %70 ve yıllık en fazla 300.000 $, devlete ait eğitim kurumları için %100 
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13. ÖZEL STATÜLÜ ŞİRKETLER

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ  (İhracat: 2004/12,  Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2004 Resmi Gaze-
te Sayısı: 25664)  kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar 
paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla Devlet Yardımlarından öncelikle yararlandırılmaları sağlanır.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğile  ile 22/12/1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat 
Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendine istinaden, 02/07/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girmiştir. 

27/11/2004 tarihli ve 25653 sayılı, 16/04/2005 tarihli ve 25788 sayılı, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gaze-
telerde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya 
pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla; ihracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme v.b.) 
hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu suretle daha etkin faaliyet göstermelerini teminen kurulan şir-
ketlere, Ekonomi Bakanlığınca “Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDS) Statüsü” verilmesi, geri alınması ve sorumlulukları dü-
zenlenmektedir.  Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hisse senetle-
rinin Borsa’da işlem görmesi durumunda, Müsteşarlığın önceden izni ve görüşü alınması şartıyla (d) bendinde belirtilen 
ortaklık payına ilişkin sınırlamalar uygulanmaz.  Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve ortağı KOBİ’ler, ihracata yönelik devlet 
yardımlarının hedef grubunu oluştururlar ve bu yardımlardan öncelikle yararlandırılırlar.



Yatırımlarda Devlet Destekleri 72 Yatırımlarda Devlet Destekleri73

1. ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Patates siğili hastalığına karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması duru-
munda 110 TL/dekar destek verilir.

Başvuru Dönemi

Son başvuru tarihi 15/10/2013

Başvuru Yeri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI DESTEKLERİ
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2. BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Örtü altı bitkisel üretimde(domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak) biyolojik mücadele desteği 330 TL/dekar, 
biyoteknik mücadele desteği(feromon+tuzak) 100 TL/dekar

✎ Açık alanda bitkisel üretimde biyolojik mücadele desteği(turunçgil ve nar) 30 TL/dekar, biyoteknik müca-
dele desteği(turunçgil, açıkta domates, elma, bağ, kayısı) 30 TL/dekar, zeytin biyoteknik mücadele desteği 15 
TL/dekar

Başvuru Dönemi

Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir.

Başvuru Yeri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI DESTEKLERİ

3. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL 
ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASI

Kimler Yararlanabilir?

✎ Uygulama esaslarındaki şartları sağlayan işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Tablo 4: Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredileri

TARIMSAL KREDİ 
KONUSU

KREDİ LİMİTLERİ(TL)
FAİZ İNDİRİM ORANI(%)

Yatırım Dönemi İçin İşletme Dönemi İçin

Damızlık Süt Sığırı 
Yetiştiriciliği

0-750.000 100 50
750.001-5.000.000 75 50

5.000.001-20.000.000 50 25

Yaygın Hayvansal Üretim
0-50.000 50 50

50.001-500.000 25 25
Damızlık Etçi Sığır 
Yetiştiriciliği

0-7.500.000 100 100

Damızlık Düve 
Yetiştiriciliği

0-7.500.000 100 100
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B. Baş Hayvan 
Yetiştiriciliği

0-3.000.000 50 25

B. Baş Hayvan Besiciliği 0-3.000.000 50 50
K. Baş Hayvan 
Yetiştiriciliği

0-5.000.000 100 100

K. Baş Hayvan Besiciliği 0-1.500.000 100 50
Arıcılık 0-1.500.000 50 50
Kanatlı Sektörü 0-3.000.000 50 25
Kanatlı Sektörü Damızlık 
Yetiştiriciliği

0-7.500.000 100 100

Su Ürünleri Yetiştiriciliği 0-5.000.000 100 50
Su Ürünleri Avcılığı 0-1.500.000 50 25

Kontrollü Örtü Altı Tarımı
0-750.000 50 50

750.001-5.000.000 50 25
5.000.001-10.000.000 25 25

Yaygın Bitkisel Üretim
0-50.000 50 50

50.001-500.000 25 25
Çok Yıllık Yem Bitkisi 
Üretimi

0-1.500.000 100 75

Yurt İçi Sertifikalı Tohum, 
Fide, Fidan Üretimi

0-10.000.000 100 100

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Yurt İçi Sertifikalı Tohum, 
Fide Kullanımı

0-1.000.000 50 50

Yurt İçi Sertifikalı Fidan 
Kullanımı

0-5.000.000 50 50

İyi Tarım/Organik Tarım 
Uygulamaları

0-5.000.000 50 50

Tarımsal Mekanizasyon 0-1.500.000 50 50
Modern Basınçlı Sulama 0-1.500.000 100 100
Arazi Alımı 0-500.000 25 25
Diğer Üretim Konuları 0-500.000 25 25

Başvuru Dönemi

Tebliğ ilanından sonra başlamaktadır

Başvuru Yeri

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Tarım Kredi Kooperatifleri
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4. HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Tablo:5 Hayvancılık Desteklemeleri

1 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 TL/baş
2 Etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş
3 Anaç manda 350 TL/baş
4 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave 60 TL/baş
5 Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş
6 Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tıohumlamadan doğan buzağı ilave 35 TL/baş
7 Suni tohumlamadan doğan çevirme melezi ilave 75 TL/baş
8 Koyun- keçi 20 TL/baş
9 Tiftik 17 TL/baş

10 Manda, koyun - keçi sütü 0,2 TL/Lt
11 Tohum 30 TL/Kutu
12 1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer 20 TL/kg

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI DESTEKLERİ

13 Arılı kovan 8 TL/kovan
14 Bombus arısı 60 TL/koloni
15 Alabalık 0,65 TL/kg
16 Çipura - levrek 0,85 TL/kg
17 Yeni türler 1 TL/kg
18 Gemi boyu (m) 12-20 10.000 (TL/m)
19 Gemi boyu (m) 21-30 15.000 (TL/m)
20 Gemi boyu (m) 31 ve üzeri 20.000 (TL/m)
21 Yonca (sulu) 50 TL/dekar
22 Yonca (kuru) 30 TL/dekar
23 Korunca 40 TL/dekar
24 Tek yıllıklar 35 TL/dekar
25 Silajlık tek yıllıklar 50 TL/dekar
26 Silajlık mısır (sulu) 75 TL/dekar
27 Silajlık mısır (kuru) 35 TL/dekar
28 Yapay çayır- mera 100 TL/ dekar
29 Hastalıktan ari işletmedeki sığır 375 TL/baş
30 Şap aşısı ( Büyükbaş) 0,75 TL/baş
31 Şap aşısı ( Küçükbaş ) 0,50 TL/baş
32 Brucellosis ( Büyükbaş ) 1,50 TL/baş
33 Brucellosis ( Küçükbaş ) 0,50 TL/baş
34 Büyükbaş Koruma 470 TL/baş
35 Küçükbaş Koruma 75 TL/baş
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36 Arı koruma 40 TL/kovan
37 Halk elinde manda ıslahı 650 TL/baş

38 Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı elit sürü
Anaç 35 TL/baş
Yavru 50 TL/baş

39 Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı taban sürü
Anaç 35 TL/baş
Yavru 20 TL/baş

40 Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği 100 TL/baş
41 Yerli besilik erkek sığır desteği 300 TL/baş
42 İthal besilik erkek sığır desteği 100 TL/baş

Başvuru Dönemi

Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir.

Başvuru Yeri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI DESTEKLERİ

5. BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN 
ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı; gerçek kişiler, tarımsal şirketler, sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma koo-
peratifleri

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f ) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması, 

✎ Gerçek kişi başvurularında %50 oranında 50.000 TL hibe,

✎ Tüzel kişi başvurularında %50 oranında 100.000 TL hibe,

Başvuru Dönemi: Son başvuru tarihi 31/07/2013

Başvuru Yeri: Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri
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6. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kayıtlı; şahıs işletmeleri, şirketler, 
tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler 

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesis-
lerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamam-
lanmasına yönelik yatırımlar,

ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,

d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde 
kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,

e) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

f ) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez. 

g) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün 
ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. 
Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

ğ) Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konu-

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI DESTEKLERİ

sunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş 
çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir

✎ Gerçek kişi başvurularında %50 oranında 75.000 TL hibe,

✎ Tüzel kişi başvurularında %50 oranında 300.000 TL hibe,

✎ İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir

Başvuru Dönemi

Başvuru dönemi, tebliğ ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde

Başvuru Yeri

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri
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7. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ 
DESTEKLENMESİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kayıtlı; şahıs işletmeleri, şirketler, 
tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

ç) Balya makinesi,

d) Biçer bağlar,

e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer,

f ) Canlı balık nakil tankı,

g) Çayır biçme makinesi,

ğ) Çeltik fide dikim makinesi,

h) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

ı) Dal parçalama makinesi,

i) Diskli tırmık,

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI DESTEKLERİ

j) El traktörü,

k) Fındık toplama makinesi,

l) File sisteminin kurulması

m) Güneş kolektörü,

n) Mibzer,

o) Motorlu tırpan,

ö) Pamuk toplama makinesi,

p) Pancar söküm makinesi,

r) Patates söküm makinesi,

s) Pülverizatör,

ş) Sap parçalama makinesi,

t) Sap toplamalı saman makinesi,

u) Silaj makinesi,

ü) Sıra arası çapa makinesi

v) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

y) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

z) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

aa) Tambur filtre,
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bb) Taş toplama makinesi,

cc) Toprak frezesi,

çç) Yem hazırlama makinesi,

dd) Zeytin hasat makinesi.

✎ Gerçek kişi başvurularında %50 oranında 25.000 TL hibe,

✎ Şirket, kooperatif ve birlik başvurularında %50 oranında 50.000 TL hibe,

Başvuru Dönemi

Son başvuru tarihi 21.07.2013

Başvuru Yeri

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI DESTEKLERİ

8. MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Toprak analizi desteği 2,5 TL/dekar

✎ Mazot ve gübre destekleri

Başvuru Dönemi: Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir.

Başvuru Yeri: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri

Tablo 6: Mazot ve Gübre Desteklemeleri

Ürün Grupları
Mazot Destekleme Tutarı 

(TL/dekar)
Gübre Destekleme Tutarı 

(TL/dekar)
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman 
emvali alanları

2,9 4

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, 
sebze ve meyve alanları

4,3 5,5

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 7 7
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9. ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Çiftçi kayıt sistemine dahil, en az 1 yıl süre ile Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı organik tarım yapan 
çiftçiler

✎ Çiftçi kayıt sistemine dahil, iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Organik tarım meyve ve sebze desteği 70 TL/dekar

✎ Organik tarım tarla bitkileri desteği 10 TL/dekar

✎ Organik tarım anaç sığır, manda desteği 150 TL/baş

✎ Organik tarım buzağı desteği 50 TL/baş

✎ Organik tarım anaç koyun, keçi desteği 10 TL/baş

✎ Organik tarım arılı kovan desteği 5 TL/kovan

✎ Organik tarım alabalık desteği 0,35 TL/kg

✎ Organik tarım çipura-levrek desteği 0,45 TL/kg

✎ İyi tarım uygulamaları meyve ve sebze desteği 25 TL/dekar

✎ İyi tarım uygulamaları örtü altı üretimi desteği 100 TL/dekar

Başvuru Dönemi: Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir.

Başvuru Yeri: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI DESTEKLERİ

10. SERTİFİKALI TOHUM, FİDAN KULLANIM VE 
SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Tablo 7: Sertifikalı Tohum ve Fidan Destekleri

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Destek (TL/da)
Buğday 7,5
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar 6
Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca 8
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 10
Susam, Kanola, Aspir 4
Patates 40
Soya 20
Korunga, Fiğ 5
Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım 
Desteği

Standart (TL/da) Sertifikalı (TL/da)
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Başvuru Dönemi

Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir.

Başvuru Yeri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri

Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 350
Yarı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 300
Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi 100 230
Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi 50 100
Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme - 250
Virüsten ari fidanlara ilave olarak 50 100
Sertifikalı çilek fidesi desteği - 300
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Destek (TL/da)
Buğday 0,10
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates 0,08
Çeltik 0,25
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ 0,50
Soya 0,35
Kanola 1,20
Susam 0,60
Yonca 1,50
Yer Fıstığı 0,80

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI DESTEKLERİ
11.TARIM AR-GE DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ En az yüksek lisans mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun 
olanlar yüksek lisans mezunu kabul edilir.) araştırmacılar

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin arge proje faaliyetlerinin aşağıdaki listede yer alan 
giderleri;

✎ Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,

✎ Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,

✎ Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri gibi girdi alımları,

✎ Anket, deneme, analiz ve danışmanlık vb. hizmet alımları,

✎ Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri gibi (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım 
giderleri,

✎ Yurt içi seyahat giderleri,

✎ Nakliye giderleri,

✎ Yurt içinde düzenlenecek proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere katılım 
ücretleri.

Başvuru Dönemi: Sürekli aktif (2013-2016 yılları arası)

Başvuru Yeri: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
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12. TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME 
MODELİ FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Tarımsal havzaların ve ürünlerin belirlenmiş olduğu listedeki illere ve uydu görüntüleri kullanılarak belirlenen 
verim değerlerine göre aşağıdaki ürünler desteklenir:

Tablo 8: Tarım Havzaları Ürün Destekleri

DESTEĞE KONU ÜRÜNLER BİRİME DESTEK ( Krş/kg)
Yağlık ayçiçeği 24
Kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 50
Soya fasulyesi 50
Kanola 40 
Dane mısır 4
Aspir 45
Zeytinyağı 70
Buğaday 5
Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 5
Çeltik, Kuru fasulye, nohut mercimek 10
Çay 12

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI DESTEKLERİ

VAN GÖLÜ HAVZASI

Tablo 9: Van Gölü Havzası Kapsamındaki İller ve İlçeler

İL İLÇE
Ağrı Patnos, Tutak
Bingöl Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere, Yedisu
Bitils Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Tatvan
Erzurum Hınıs, Karaçoban
Muş Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Merkez, Varto
Tunceli Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Merkez, Nazımiye, Pertek
Van Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Merkez, Muradiye, Özalp, Sara

Van Gölü Havzasında fark ödemesinden yararlanacak ürünler: Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru 
Fasulye, Nohut, Yağlık Ayçiçeği

Başvuru Dönemi

Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir.

Başvuru Yeri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri
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13. TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Çiftçi kayıt sistemi, örtü altı kayıt sistemi, veteriner bilgi sistemi (TÜRKVET), su ürünleri kayıt sistemine ka-
yıtlı olan üreticiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Listede yazılı sigorta çeşitlerinde, poliçede yazılı primin %50’si desteklenir:

✎ Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

✎ Devlet Destekli Sera Sigortası

✎ Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

✎ Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

✎ Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

Başvuru Yeri

Tarım Sigortaları Havuzu(TARSİM) sistemine üye sigorta şirketi veya acentesi

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI DESTEKLERİ

14. TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

✎ Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

✎ Tarımsal danışmanlık şirketleri,

✎ Serbest tarım danışmanları.

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Her tarımsal işletme için hizmet alınan kişi/kuruluşlara 600 TL

Başvuru Dönemi

Tebliğ yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde

Başvuru Yeri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri
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İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

1. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI KURSLARI

Türkiye İş Kurumu, ülkede istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetle-
rine yardımcı olmakta ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmektedir. Kurumun gerek iş arayan gerekse işverenler kana-
dında çeşitli destek ve danışmanlık uygulamaları mevcuttur.

İŞKUR tarafından;

✎ İşsizlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, işsizlerin istihdamlarını kolaylaştırmak

✎ İşgücü piyasasının nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak

✎ İşsizlere bir meslek kazandırmak amaçlarıyla iş piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen mesleki 
eğitim programlarıdır.

Katılma Şartları:

✎ Kuruma kayıtlı işsiz olmak

✎ En az 16 yaşında olmak
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✎ En az ilköğretim okulu mezunu olmak

✎ Kursun niteliğine  göre  belirlenen  özel  şartlarını  taşımak gerekmektedir.

Karşılanan Giderler

✎ Eğitimlere/Programlara katılan işsizlere;

o Kursiyer zaruri gider ödemesi, (günlük cep harçlığı, 20 TL) 

o İş kazası ve meslek hastalığı sigortası gideri

✎ Eğitim/Program düzenlenen yükleniciye;

o Eğitici gideri

o Temrin gideri  (elektrik,  su,  sarf malzeme gibi eğitim sırasında kullanılan tüketim mal ve hizmet bedeli)

o Eğitim yeri gideri ile kâr ödenir

Kurs Süreleri

✎ Teorik ve pratik programlardan oluşan kurs süresi günlük en  az  5  saat,  en  fazla  8  saat  olmak  üzere haf-
talık 40 saati aşamaz.

✎ Takvim günü olarak toplam 6 aydan  fazla  uzun süremez. Kursların mesai saatleri içerisinde yapılması esas-
tır. Ancak İl Müdürlüğünün uygun görmesi durumunda,  denetim imkanları da göz önünde bulundurularak  
mesai  saatleri  ve günleri dışında kurs düzenlenebilir.

İŞKUR VE 
İSTİHDAM 

TEŞVİKLERİ

2. GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI

Katılma Şartları

✎ Kuruma kayıtlı işsiz  olmak

✎ 18 yaşını tamamlamış olmak

✎ En az İlköğretim okulu mezunu olmak

✎ Girişimcilik programından daha önce yararlanmamış olmak

Eğitim Süresi ve İçeriği

60 Saatlik Ana Modül

✎ Girişimcilik niteliklerinin sınanması,  iş  fikri  geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri (9 Saat)

✎ İş planı  kavramı  ve  öğeleri  (Pazar  araştırma, pazarlama  planı,  üretim  planı,  yönetim  ve  finansal plan- 18 
saat)

✎ İş planını  öğelerinin  pekiştirilmesine  yönelik  atölye çalışması (24 saat) 

✎ İş planının  hazırlanması  ve  sunumunda  dikkat edilecek hususlar (9 saat)

Eğitimlerin içeriği ve yüklenici firmalar KOSGEB  – İŞKUR işbirliği içerisinde belirlenmektedir. Eğitimlere katılan kişi-
lerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenmektedir.
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Eğitim Süresi ve İçeriği

12 Saatlik Destek Modül

✎ İşçi alma

✎ Çalışanların maliyeti 

✎ Performans ölçme

✎ E-ticaret

✎ Dış  ticaret  gibi  İŞKUR  tarafından  belirlenen  ve  en  fazla 12 saat olan eğitimdir

*Bir günde en az 5 en fazla 8 saat eğitim verilir.

Program  Süresince  İŞKUR  Tarafından  Karşılanan Giderler

Eğitimlere/Programlara katılan işsizlere; 

✎ Kursiyer zaruri gider ödemesi  (günlük cep harçlığı 20 TL) 

✎ İş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır.

✎ Eğitim/Program düzenlenen yükleniciye;

✎ Eğitici gideri,

✎ Temrin gideri,(elektrik,  su,  sarf malzeme gibi eğitim sırasında kullanılan tüketim mal ve hizmet bedeli)

✎ Eğitim yeri gideri ile kâr ödenir.

İŞKUR VE 
İSTİHDAM 

TEŞVİKLERİ3. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Katılım şartları

✎ Eğitim görecekleri işyerinin işçisi olmaması 

✎ İşbaşı  eğitim  dolayısıyla  mevcut  işçilerin çıkarılmaması

✎ İşyerinde fiilen pratik eğitim yaptırılmaları gereklidir

✎ İşsiz olmak

✎ En az 16 yaşında olmak

✎ En az ilköğretim  mezunu olmak

✎ Öğrenci olmamak

İŞKUR Tarafından Karşılanan Giderler

✎ Katılımcılara  işbaşı  eğitim  programına  katıldığı  her  bir fiili gün için yapılan kursiyer zaruri gideri (25 TL/
gün)

✎ İş sağlığı ve güvenliği sigorta primi

✎ İşverenler  bu  kapsamda  çalıştırdıkları  işçiler  için herhangi bir ödeme yapmazlar.

Programın Süresi

✎ Haftalık 45 saatten ve toplamda 6 aydan fazla olamaz

✎ İl Müdürlüklerinin denetiminde çalışma saatleri serbestçe belirlenebilir

En az ilköğretim mezunu işsizlerin,  5 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde işbaşı eğitimi şeklinde eğitim prog-
ramları düzenlenmektedir.
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4. TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI –TYÇP

Katılma Şartları

✎ 18 yaşını tamamlamış olmak

✎ Toplum Yararına Çalışma Programından Yararlanma süresi 1 yılda en fazla 9 aydır 

✎ Emekli, malul dul ve yetim aylığı almama

✎ Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb.  gelirin olmaması

- Katılımcının fazla olması durumunda noter  huzurunda çekilecek kura ile nihai katılımcılar belirlenmektedir.

Teklif Verebilecek Kurum/Kuruluşlar

✎ Sivil Toplum Kuruluşları

✎ Özel İşyerleri

✎ Yerel Kamu Kurumları

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin çalışma yaşamından uzun süre ayrı kalarak maddi sı-
kıntıya düşmelerini önlemek,  çalışma alışkanlık ve disiplinlerini yitirmemelerini, kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağ-
lamak amacıyla yürütülen programlardır.

İŞKUR VE 
İSTİHDAM 

TEŞVİKLERİ
Program Süreleri

✎ Programların azami uygulama süresi 9 aydır

✎ Program  süresince  katılımcılara  4857  sayılı  İş  Kanunu hükümleri uygulanır

Karşılanan Gider Kalemleri

✎ 16  yaşından  büyükler  için  uygulanan  asgari  ücret üzerinden  çalışılan  gün  ve  saat  süresine  göre  he-
saplanan işçi ücreti

✎ Sigorta primi

✎ İdari  gider  (Toplam  işçi  ücretinin  %10’unu  geçemez, programa  konu  hizmetin  iş  sağlığı  ve  güvenliğine  
uygun şekilde  yürütülebilmesi  için  katılımcıya  sağlanması gereken  elbise,  eldiven,  kask,  gözlük,  ayakkabı  
gibi  zaruri giderler)

✎ Kâr  (Yüklenicinin  hizmete  konu  işi  sürdürmesini sağlayacak  personel,  muhasebe  gibi  işletme  giderleri 
kalemlerini  içeren  meblağı  kapsar,  toplam  işçi  giderinin %10’unu geçemez.)

✎ Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  yüklenici  olduğu programlarda kâr ve idari gider ödenmez.

Sağlanabilecek Hizmetler

✎ Çevre temizliği

✎ Kamusal altyapının yenilenmesi

✎ MEB’e bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik işleri

✎ Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

✎ Ağaçlandırma, park düzenlenmesi

✎ Vadi ve dere ıslahı
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KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

Desteklenebilecek Proje ve Faaliyetler

Ajans, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üni-
versitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşla-
rının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda sayılan türlerdeki 
proje veya faaliyetlerini bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde destekler. Ajanslar, destek programlarına 
başvuru yapabilecek kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların niteliklerini, destek konusu öncelik alanını, destek limitleri-
ni, seçim ve değerlendirme kriterlerini ve destek programına ilişkin diğer hususları başvuru rehberlerinde belirler.

a) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,

b) Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştiril-
mesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler

c) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştiren 
projeler,

d) Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gü-
cünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her 
türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,

e) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,
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f ) Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman, ör-
gütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya 
dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,

g) Türkiye´nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını ya-
pan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,

h) Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve 
uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine 
yönelik proje ve faaliyetler.

Desteklenemeyecek Proje ve Faaliyetler

Aşağıda belirtilen proje ve faaliyetler, ajanslar tarafından desteklenemez:

a) Siyasi veya etnik içerikli proje ve faaliyetler.

b) Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı proje ve faaliyetler.

KALKINMA 
AJANSLARI 

DESTEKLERİ

Destek 
Adı

Destek Konu-
su

Toplam Yıllık 
Ödenek 
Tavanı

Proje Başına 
Destek Oranı

Proje Başına 
Azami Destek 
Miktarı

Uygulama 
Süresi

Ajansın 
Destekleri 
Ödeyeceği Yer

Teklif 
Çağrısı 
Yöntemi

Doğrudan 
Finans-
man 
Desteği

Küçük Ölçekli 
Altyapı Projesi

Yıllık gider 
bütçesinin en 
fazla %25'i.

En az %25, en 
fazla %50. Bu 
oran %75'e ka-
dar artırılabilir.

Yıllık ödenek 
tavanının en 
fazla %25'i

En fazla 2 yıl Yararlanıcı 
Hesabı

Var

KOBİ Projesi - En fazla %50. 
Bu oran 
artırılamaz.

Başvuru 
Rehberlerinde 
belirtilir.

En fazla 1 yıl Yararlanıcı 
Hesabı

Var

Diğer - Proje uygun 
maliyetlerinin 
en fazla %75'i. 
Ancak bu oran 
%90'a kadar 
artırılabilir.

Başvuru 
Rehberlerinde 
belirtilir.

En fazla 1 yıl Yararlanıcı 
Hesabı

Var

Tablo 10: Kalkınma Ajansları Destekleri
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Doğrudan 
Faaliyet 
Desteği

Acil tedbirler, 
acil nite-
likli stratejik 
eylemler, 
bunlarla ilgili 
fizibilite, plan, 
araştırma 
çalışmaları, 
acil nite-
likli yatırım 
promosyon 
çalışmaları

Ajansın 
yıllık gider  
bütçesi-
nin %2'si. 
Bu oran 
%4'e kadar 
artırılabilir.

- Kamu ihale 
mevzuatı 
"Doğrudan 
Temin" usulü 
limitinin en 
fazla iki katı

En fazla 3 ay Yararlanıcı 
Hesabı

Yok

Güdümlü 
Proje 
Desteği

Girişimciliği, 
işbirliği 
kültürünü, 
özel sektör 
işletmeciliğini 
geliştirmek

Ajansın 
yıllık gider  
bütçesinin en 
fazla % 20’si.

En fazla % 
75’i. Bu oran 
artırılamaz.

Çalışma 
programında 
belirlenir

En fazla 2 yıl Yararlanıcı 
Hesabı

Yok

Faiz 
Desteği

KOBİ ve 
Kar Amaçlı 
Kuruluş Pro-
jeleri

Yıllık gider 
bütçesi-
nin en fazla 
%15'i. Ancak 
bu oran 
%25’e kadar 
artırılabilir.

En fazla %50. 
Bu oran 
artırılamaz.

Faiz desteği 
ödeneğinin 
%5'i.

En fazla 1 yıl İlgili aracı 
kuruluş hesabı

Var

Faizsiz 
Kredi 
Desteği  

KOBİ ve 
Kar Amaçlı 
Kuruluş Pro-
jeleri

En fazla %50. 
Bu oran 
artırılamaz.

Faiz desteği 
ödeneğinin 
%5'i.

En fazla 1 yıl İlgili aracı 
kuruluş hesabı

Var 

KALKINMA 
AJANSLARI 

DESTEKLERİ1. MALİ DESTEKLER

Kalkınma Ajansları tarafından uygulanacak mali destek türleri şunlardır:

I. Doğrudan finansman desteği

II. Faiz desteği

III. Faizsiz kredi desteği

I. Doğrudan Finansman Desteği

Doğrudan finansman desteği, ajansın aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, belli proje ve faaliyetlere 
yaptığı karşılıksız yardımlardır.

Doğrudan finansman desteği, ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden 
oluşur. Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülük-
lerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet 
desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de doğrudan destek sağlayabilir.

Ajans, desteğin hedef kitlesi, kapsamı ve potansiyel yararlanıcının uygulama kapasitesini dikkate alarak aşa-
malı proje teklif çağrısı yöntemi uygulayabilir.

Başvuru rehberleri

Ajansın yararlanıcılara vereceği doğrudan finansman desteği, başvuru rehberlerinde belirlenen usul ve esaslar 
dahilinde kullandırılır. Başvuru sahipleri, bu Yönetmelik hükümlerini ve başvuru rehberlerinde yer alan bütün 
hususları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru rehberi ve başvuru formlarını da ihtiva eden ekleri; bu Yönetmelikte yer alan hükümlere, bölge plan 
ve programlarına, bölgesel gelişme stratejilerine, ajansın yıllık çalışma programı önceliklerine ve Destek Yöne-
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timi Kılavuzunda belirtilen kriter ve standartlara uygun olarak, genel sekreterlik tarafından hazırlanır. Yönetim 
kurulu tarafından görüşülerek kabul edilen başvuru rehberleri, proje teklif çağrısının ilanından en az on gün 
önce, destek konusu öncelik alanı, başvuru sahibinin nitelikleri ve destek limitleri ile seçim ve değerlendirme 
kriterleri yönünden onaylanmak, diğer hususlar yönünden ise görüş alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Başvuru rehberi ve içeriği, proje teklif çağrısı ilan edilene kadar, potansiyel yararlanıcılara ve bunlar adına ha-
reket edenler ile kamuoyuna açıklanamaz. Aksine hareket edenler hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin 
işlemleri yapılır. Bakanlık ve ajans, başvuru rehberinin hazırlıkları sırasında menfaat ilişkisinin önlenmesi ve 
gizliliğin sağlanması için gereken tedbiri almak zorunda olup, buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, ce-
zai ve disiplin işlemleri yapılır.

a- Proje Teklif Çağrısı

Ajans bir çalışma programı döneminde sağlayacağı doğrudan finansman desteği için aynı anda tek bir teklif 
çağrısında bulunabileceği gibi, her bir mali destek için aynı veya farklı zamanlarda ayrı teklif çağrılarında da 
bulunabilir. Proje teklif çağrılarının yaklaşık takvimleri, ajans çalışma programında belirlenir. Bu takvime göre 
ajans gerekli ön hazırlıkları yapar ve proje teklif çağrılarını ilan eder. Her bir proje teklif çağrısı en az bir mahalli 
gazetede, ajansın ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanı ile birlikte başlar. Proje teklif çağrısının ilan tarihi ile proje 
başvurularının son kabul tarihi arasındaki süre kırk beş günden az ve doksan günden fazla olamaz.

Başvuru rehberi ve formları Genel Sekreterlik, yatırım destek ofisleri ve ajansın internet sitesi aracılığıyla baş-
vuru sahiplerinin erişimine açılır. Başvuru rehberi, basılı ve elektronik kopya olarak yeterli sayıda çoğaltılarak, 
talep eden potansiyel yararlanıcılara ücretsiz olarak verilir.

Ajans genel sekreteri, yönetim kurulunun onayını almak ve Bakanlığı önceden bilgilendirmek şartıyla, zorunlu 
hallerde proje teklif çağrısını, değerlendirme ve seçim aşaması da dahil olmak üzere, destek sürecinin herhan-
gi bir aşamasında iptal edebilir. Bu durumda ajanstan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz ve 
bu husus proje teklif çağrısı ilanında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilir.

Aşamalı Proje Teklif Çağrısı

Ajans, bölge planı ve çalışma programı önceliklerine uygun olarak, bölgenin iş ve yatırım imkanlarının gelişti-
rilmesine, rekabet etme potansiyelinin harekete geçirilmesine, teknolojik altyapının iyileştirilmesine, girişim-

KALKINMA 
AJANSLARI 

DESTEKLERİ

cilik ve yenilikçilik kapasitesinin artırılmasına hizmet eden iş geliştirme merkezi, teknoloji geliştirme merkezi, 
teknopark gibi büyük bütçeli altyapı ve işletme proje ve faaliyetlerine, başta küçük ve orta büyüklükteki işlet-
melere sağlananlar olmak üzere geniş yararlanıcı kitleler için alt program şeklindeki yenilikçi destek sistem-
lerinin ve ara destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlere, yerel yönetimlerin küçük 
ölçekli alt yapı proje ve faaliyetlerine veya detaylı proje hazırlık süreci gerektiren diğer alanlara yönelik olarak 
aşamalı proje teklif çağrısı yöntemi uygulayabilir.

Aşamalı proje teklif çağrısı yönteminde ilan ve başvuru süreçleri, bu Yönetmeliğin proje teklif çağrısı ile ilgili 
maddelerinde belirtilen usul ve esaslar aynen takip edilerek tamamlanır. Ancak, ön proje başvurularının su-
nulması için tanınacak süre, proje teklif çağrısı ilanı tarihinden başlamak üzere, otuz günden az ve kırk beş 
günden fazla olamaz.

Aşamalı proje teklif çağrısı yönteminde, ilk aşamada potansiyel yararlanıcıların başvuru rehberinde belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ön proje başvuruları alınır.

Ön proje başvuruları, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre, bağımsız değer-
lendirme süreci içinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda, yeterli ve uygun bulunan 
ön proje başvurularından bir kısa liste oluşturulur. Ancak genel sekreter, kısa listede yer alacak proje sayısına; 
bütçe kısıtları, öncelik alanları, çağrının niteliği ve benzeri hususları göz önünde bulundurmak suretiyle, eşik 
puan değerinden bağımsız olarak ve Değerlendirme Komitesinin görüşlerini dikkate alınarak kısıtlama getire-
bilir. Bu durumda sınırlı sayıda projenin belirlenmesi, en yüksek puan alan ön proje başvurusundan başlamak 
üzere yapılır. Kısa liste genel sekreterin onayını müteakip ajansın internet sayfasında ilan edilir. Kısa listede yer 
alan proje sahipleri, nihai proje tekliflerini sunmaları için davet edilir.

Kısa listede yer alan başvuru sahiplerine nihai proje tekliflerini sunmaları için tanınacak süre, kısa listenin ilan 
edildiği tarihten başlamak üzere, kırk beş günden az ve doksan günden fazla olamaz.

Nihai proje başvuruları, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki hükümler çerçevesinde yine bağımsız değer-
lendirme süreci dahilinde değerlendirilerek desteklenecek projeler belirlenir.

b- Doğrudan Faaliyet Desteği
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Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomi-
sine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil ve/veya stratejik tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sa-
hip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş 
geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin 
kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylem-
lerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve 
yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek verebilir.

Doğrudan faaliyet destekleri için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde ikisini 
geçemez. Bu oran, proje teklif çağrılarından kaynak artması durumunda, genel sekreterin teklifi ve yönetim 
kurulu onayı ile yüzde dörde kadar çıkarılabilir.

Bu tür desteklerde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz. Her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek 
miktarı, her yıl ilgili ihale mevzuatına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belir-
lenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katını geçemez. Ayrıca yapılacak 
ön ödeme miktarı, destek tutarının yüzde seksenini aşamaz.

Destek Yönetimi Kılavuzunda belirlenen formata uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir 
faaliyet teklifi, genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değer-
lendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gün içerisinde değerlendirilir ve 
yönetim kurulunun onayına sunulur. Faaliyet teklifleri yönetim kurulunca öncelikli olarak ele alınır ve karara 
bağlanır. Bu tür desteklerde, eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

Bu tür desteklerde yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla üç ay içerisinde tamamlayarak nihai rapo-
runu ajansa sunar. 

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, 
teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatif-
ler ile bu sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

Desteğin yönetilme sürecine ilişkin olarak, yukarıdaki maddelerde belirtilen hükümler, mahiyetine uygun 
düştüğü ölçüde, doğrudan faaliyet desteği uygulamaları için de aynen uygulanır.
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c- Güdümlü Proje Destekleri

Ajans, bölge planlarında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, işletme modeli, or-
taklık yapısı, mülkiyet durumu ve proje bedeli gibi hususları çalışma programında açıkça belirtmek ve Ba-
kanlık tarafından belirlenecek proje bilgi formunu çalışma programına eklemek kaydıyla güdümlü projelere 
destek sağlayabilir.

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; böl-
ge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesin-
de belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Bu projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendi-
recek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel 
çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi 
veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenme-
si, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kü-
melenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki 
sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.

Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak 
muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluş-
larının ortaklıkları teşvik edilir.

Güdümlü proje kapsamında aşağıda belirtilen niteliklere sahip projeler desteklenmez:

a) Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli idareler tarafından 
rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, 
sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan 
yapım işleri,
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b) Kamu yatırım programında yer alan projeler,

c) Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı 
kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece kâr amacı güden kuruluşların bulunduğu 
projeler,

d) Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler.

e) Ajans güdümlü projelerde toplam proje maliyetinin en fazla yüzde yetmiş beşi oranında mali destek sağ-
layabilir. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini 
teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır.

f ) Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajansın koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortakların-
ca Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanır. Pro-
jenin fizibilite etüdüyle yapılabilirliği ortaya konduğu takdirde projeye ait iş planı, bütçe ve taahhütnameler 
gibi fizibiliteye esas teşkil eden diğer belgeler de fizibilite raporuyla birlikte Yönetim Kurulu onayına sunulur. 
Projenin Yönetim Kurulu tarafından onaylanması halinde projenin gerçekleştirilmesi için Ajans tarafından ta-
ahhüt edilen kaynak ajans bütçesinden tahsis edilir.

g) Ajans tarafından sağlanacak mali destek miktarı Bakanlık tarafından gerektiğinde bölgeler bazında belirle-
nen limitin üzerinde olan projelere ait fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler Yönetim Kuru-
lu onayının ardından Kalkınma Bakanlığı onayına sunulur. Söz konusu belgeler Kalkınma Bakanlığı tarafından 
uygun görüldüğü takdirde projeye kaynak tahsis edilir.

h) Güdümlü proje desteğinin niteliği, usulü, esası ve destek miktarı ajansın yıllık çalışma programında belir-
lenir. Bu kapsamdaki projelere sağlanacak mali destekler ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmisini geçe-
mez. Bu tür projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez.

i) Desteğin yönetilme sürecine ilişkin olarak, 12 ilâ 27’nci maddelerde belirtilen hükümler, mahiyetine uygun 
düştüğü ölçüde, güdümlü proje desteği uygulamaları için de aynen uygulanır.

II. Faiz Desteği 

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, 
ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılan-
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masını öngören karşılıksız yardımdır.

Faiz desteği ile desteklenmesi öngörülen her bir projeye verilecek azami destek miktarı, o yıl için faiz desteği-
ne ayrılan toplam ödeneğin yüzde beşini geçemez.

III. Faizsiz Kredi Desteği 

Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen 
nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin bu Yönetmelikte be-
lirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız 
yardımdır.

Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz dönem tanınır 
ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde tamamlanır.

Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Esasları

 Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamaları için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

Bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygula-
malarında, Ajansın bölgedeki ilgili kamu uzmanlık kurum ve kuruluşları ve finans kuruluşları ile yakın işbirliği 
kurması ve kaynağı onlar aracılığıyla kullandırması esastır. İlgili aracı kuruluşlarla ortak kaynak kullandırmanın 
usul ve esasları, ajanslar ve ilgili aracı kuruluşlar arasında akdedilecek ikili ve çok taraflı anlaşmalar ile belir-
lenir ve bunların birer nüshası ajanslar tarafından bilgi için Müsteşarlığa gönderilir. Ajansın akdedeceği bu 
anlaşmalarda; destek kapsamında kullandırılabilecek kredilerin türleri, kapsamı, üst limitleri, vade seçenekleri, 
ajans tarafından karşılanacak azami destek miktarları, kredi taleplerini değerlendirme ve bildirim süresi, kredi 
taleplerinde başvurandan talep edilecek belgeler ile kredi teminatı, uygulanacak faiz oranları, kredi kullanım-
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ları nedeniyle proje sahibinden talep edilebilecek işlem masrafları, faiz desteğinin süreci, ödenme usulü ve 
zamanı, ajansın ve ilgili aracı kuruluşların sorumlulukları, muacceliyet durumları, temerrüt hali, temerrüt faizi 
ve desteğin durdurulması veya iptal edilmesi, projelerin sözleşmede belirtilen kurallara uygun tamamlana-
maması durumunda ilgili aracı kuruluşların ve ajansın hak ve yükümlülükleri ve uyuşmazlık hallerinde yetkili 
olacak mahkemeler, tebligat adresleri, protokolün süresi, gizlilik gibi hususlar detaylı bir şekilde düzenlenir.

Ajans, özellikle kâr amacı güden çok sayıda yararlanıcıya ulaştırılması hedeflenen bu tür destek uygulamala-
rında, aracı olacak kuruluşlar için aşamalı proje teklif çağrısı yöntemi veya ortak proje desteği yöntemlerinden 
birisini veya birkaçını da kullanabilir. İlgili aracı kuruluşların merkezdeki yönetim kademeleri ile kurulacak iş-
birliği ve koordinasyon işlemleri Müsteşarlık üzerinden yürütülür. Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygu-
lamalarının toplam yıllık tutarı, ajansın başlangıç gider bütçesinin yüzde on beşini geçemez. Ancak bu oran, 
Müsteşarlığın onayı ile yüzde yirmi beşe kadar artırılabilir.

Ajans ve ilgili aracı kuruluşlar arasında yapılacak anlaşmada belirtildiği şekilde ilan edilecek faiz desteği veya 
faizsiz kredi desteği teklif çağrılarına ilişkin başvuru rehberlerinde; anlaşmalı aracı kuruluşlar, yararlanıcı ile 
ilgili aracı kuruluş arasında yapılacak kredi sözleşmesinin süresi, destek verilecek kredilerin türleri, limitleri ve 
vadeleri ile ajansın sağlayacağı azami destek tutarları, faiz ve anaparanın geri ödenme zamanı ile yararlanma 
ve ödeme koşulları gibi hususlar açıkça belirtilir.

Başvuru belgeleri arasında, imzalı ve kaşeli kredi uygunluk yazısı bulunmayan veya kredi talebi henüz sonuç-
landırılmamış başvurular için projenin teslim tarihine kadar kredi başvurusunda bulunduğunu belgeleyeme-
yen başvuru sahiplerinin başvuruları, ön inceleme aşamasında reddedilir. Kredi kabul yazısı yerine ilgili aracı 
kuruluştan verilen kredi başvuru yazısı ile başvuran başvuru sahiplerinin kredi talepleri, ön inceleme süresi 
sonuna kadar sonuçlandırılarak kredi talebi uygun görülenler ajansa bildirilir. Bu tarihe kadar kredi talebinin 
uygun görüldüğü hususu ajansa ulaşmayan başvurular ile kredi talepleri olumsuz sonuçlanan başvurular, ba-
ğımsız değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir.

Projelerin bütçe kontrolünde, talep edilen kredi miktarı ile bütçenin tutarlılığına ve bu miktar üzerinden he-
saplanan faiz destek tutarına özel önem verilir.

Kredi Garanti Fonu’ndan kefalet talep eden başvuru sahiplerinin, söz konusu fon tarafından verilen hizmetler 
karşılığında ödedikleri komisyon ve masraflar uygun olmayan maliyetler olarak değerlendirilir.

Projelerin, plan ve programlar ile diğer kalkınma politika ve araçlarına uygunluğu ve yerel kalkınmaya katkısı 
yönleri bakımından teknik olarak değerlendirilmesi, bu Yönetmelikte belirtilen bağımsız değerlendirme süre-
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ci çerçevesinde ve her durumda ilgili ajans tarafından yapılır.

İlgili aracı kuruluşlar ile yapılan anlaşma hükümleri gereğince, bağımsız değerlendirme sürecinin mali husus-
ları, kurumsal işbirliği çerçevesinde ajans ve ilgili aracı kuruluşlar arasında paylaşılabilir.

Desteğe ilişkin ödemeler hiçbir surette proje sahibine yapılamaz. Bu kapsamdaki ödemeler, ilgili aracı kuru-
luşlarla yapılan anlaşma ve yararlanıcı ile yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde doğrudan ilgili aracı kuru-
luşların hesabına aktarılmak suretiyle gerçekleştirilir. Onay bildirimlerinin ve ödemelerin yakından takibi için, 
ajans ve ilgili aracı kuruluşlar arasında elektronik bir sistem tesis edilir.

Doğrudan finansman desteği için 12 ila 27’nci maddelerde belirtilen hükümler, mahiyetine uygun düştüğü 
ölçüde, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamaları için de aynen uygulanır.

2. TEKNİK DESTEK

Ajans; adil, açık ve şeffaf kurallara tabi olmak ve kendisi tarafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile 
ilişkilendirilmemek koşuluyla, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını 
uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük 
sanayi sitelerinin, teknoparkların, teknoloji geliştirme bölgelerinin, endüstri bölgelerinin, iş geliştirme mer-
kezlerinin, birliklerin ve kooperatiflerin ve sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işlet-
melerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde 
kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanma-
sına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslarara-
sı ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlayabilir.
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Ajanstan teknik destek talebinde bulunabilecek kuruluşlar, teknik desteğin kapsamı, başvuru koşulları ile de-
ğerlendirme kriterleri, ajans tarafından belirlenir ve ajansın internet sitesinde duyurulur.

Ajans, ikişer aylık dönemler halinde teknik destek başvurularını alır. Dönem içerisinde alınan teknik destek 
başvurularının değerlendirilmesi ve seçim işlemleri, genel sekreterce ilgili uzmanlardan oluşturulacak en az 
üç kişilik bir komisyon marifetiyle gerçekleştirilir.

Teknik destek başvuruları on gün içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme çalışmalarını tamamlayan ko-
misyon, değerlendirme raporunu ve teknik destek alması uygun bulunan başvuru listesini genel sekreterin 
onayına sunar. Genel sekreterin onayını takiben teknik destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ajansın 
internet sitesinde duyurulur. Ayrıca destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirimde 
bulunulur.

Teknik destek kapsamında; ilan, başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve destek faaliyeti ilgili olduğu iki 
aylık dönem içerisinde gerçekleştirilir. Talebin fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandı-
ğı halde iki ay içinde gerçekleştirilemeyen teknik destek faaliyetleri; ajansın iş yükü, uzman profili ve çalışma 
programı göz önünde bulundurularak, genel sekreterlikçe yeniden değerlendirilir ve söz konusu uygulama 
süresi uzatılabilir. Bu başvurular güncelliklerini koruyorlarsa bir sonraki dönemde öncelikli olarak değerlendi-
rilir.

Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanır.

Aynı yararlanıcıya yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

Ajans aynı proje veya faaliyet için, mali destek veya teknik destekten sadece birini sağlayabilir. Ancak girişim-
cilik ve yenilikçilik altyapısını geliştirme amaçlı güdümlü projeler için bu hüküm uygulanmaz.
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KOOPERATİFÇİLİK 
PROJE DESTEKLERİ

Amaç:

- Kooperatif ve üst kuruluşlarda;

• Üretime ve istihdama katkısı olacak projelerin desteklenmesi,

• Etkinlik ve verimliliğin sağlanması,

• Teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanılmasına katkı sağlanması

- Bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleriyle ekonomiye kazandırılması.

Desteklenecek Proje Konuları:

✎ Makine ve ekipman ile ilgili mal alımları.

✎ %90’ı bayan ortaklı kooperatiflerin işleteceği yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve 
gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları.

✎ Ürün tanıtma ve pazarlama amaçlı, sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımları.

✎ Nitelikli personel istihdamı.

✎ Kılavuzda belirlenecek diğer mal ve hizmet alımları.

Destek Tutar ve Oranları:

Hibeye esas proje tutarı azami sınırları;
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✎ Mal alımları: 200.000 TL

✎ Hizmet alımları: 30.000 TL

✎ Yıllık nitelik  personel istihdamı 1 kişi/2 kişi:    30.000 TL/60.000 TL

Başvuru Dönemi: 

Sergi ve fuar destekleri hariç bir yılda en fazla üç kez (duyuru esaslı).

Başvuru Yeri: 

Kooperatif merkezinin bulunduğu Ticaret İl Müdürlükleri.

MAL ALIMI HİZMET ALIMI PERSONEL İSTİHDAMI

ÖNCELİKLİ YÖRELER 75 100

DİĞER YÖRELER 50 100

%90 BAYAN ORTAKLI KOOP. 75 100

75

50

75

Tablo 11: Kooperatifçilik Destekleri Hibe Oranları (%)
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KOSGEB DESTEKLERİ
1. GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

Programın Amacı:

✎ Girişimciliğin desteklenmesi,

✎ Girişimciliğin yaygınlaştırılması,

✎ Başarılı işletmelerin kurulması.

Programdan Kimler Yararlanabilir:

✎ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,

✎ Girişimciler,

✎ İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik).

Programın Kapsamı:

Program;

I. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,

II. Yeni Girişimci Desteği,

III. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

IV.  İş Planı Ödülünden oluşur.
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A-UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Amacı:

✎ Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin 
kurulmasını sağlamak.

✎ Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve dene-
yimi kazandırmak.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

✎ KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen, 

✎ Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,

✎ KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,

✎ Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleridir.

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve 
ücretsiz eğitimlerdir. 

B-YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

Destekten Yararlanma Koşulları ve Başvuru:

I. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini,

II. 24/04/2005 tarih ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destekleri Yönetmeliği kapsamındaki 
Genç Girişimci Geliştirme Programı ve uygulamalı girişimcilik eğitimleri,

KOSGEB 
DESTEKLERİ

III. Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya prog-
rama katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,

IV. İŞGEM’de yer alan işletmeler (eğitime veya programa katılma şartı aranmaksızın) iş planı hazırlayarak baş-
vuru hakkını kazanırlar.

✎ İşletme destekten yararlanmak için KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.

KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme:

I. www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOS-
GEB Veri Tabanına kayıt yaptırılır. 

II. İşletme KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanıyla birlikte;

a. İşletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesini,

b. Bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesini,

c. Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder. 

✎ Bu destekten yararlanmak içi Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formunu ve Yeni Girişimci Desteği Girişimci 
İş Planı Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktılarını Hizmet 
Merkezi’ne teslim edilmelidir.

✎ Kurulun başvuruyu reddetmesi durumunda işletme; kararı öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün 
içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Hizmet Merkezine yapılır.
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Tablo: 12 Yeni Girişimcilik Desteği Kapsamında Sağlanan Destekler ve Üst Limitleri

DESTEK UNSURLARI
ÜST 

LİMİT

DESTEK 
ORANI (%) 

(1. VE 2. 
BÖLGE )

DESTEK ORANI (%) ( 3., 4 ., 
5., ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

3,000 %60, Kadın 
Girişimci 
ve Özürlü 

Girişimciye 
%70 

uygulanır.

%70, Kadın Girişimci ve Özür-
lü Girişimciye %80 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine , 
Teçhizat, Ofis  Donanım ve 
Yazılım Desteği

15,000

İşletme Giderleri Desteği 12,000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70,000

İşletme Kuruluş Desteği Kapsamı

1. İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdü-
rü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi), 

2. İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması, 

3. İşletmenin sicil gazetesinde ilanı, 

4. Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki, 

5. İlgili odalara kayıt yaptırılması, 

6. İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması, 

7. Yazarkasa alımı, 

8. Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari 
ücret tarifesindeki tutar). 

Destek Unsurları ve Limitleri
KOSGEB 

DESTEKLERİ
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği 

✎ İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınan makine, teçhizat, yazılım ve ofis do-
nanımları için verilir.  

✎ Bu kapsamda alınan makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en 
fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

İşletme Giderleri Desteği

✎ Başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine sağlanır,

✎ Destekten her ay en fazla 1.000 (bin) TL yararlanılabilir,

✎ Bu destek personel net ücretlerini, işyeri kirasını (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma, teleko-
münikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderlerini kapsar.

Sabit Yatırım Desteği

✎ Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için verilir.

✎ Destekten yararlanmak için teminat gösterilmelidir. 

✎ Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış fatu-
rası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

Geri Ödemeli Destekte Geri Ödeme 

✎ Geri ödemeli destek kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonraki 24 (yirmi 
dört) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. 

✎ Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon 
uygulanmaz.
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C- İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (İŞ-GEM) DESTEĞİ

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşul-
larda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve 
işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Kimler Başvurabilir? 

Belediyeler,

Üniversiteler, 

Özel İdareler, 

Kalkınma Birlikleri, 

Meslek Kuruluşları,

Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti 

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,

İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

KOSGEB 
DESTEKLERİ

 Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru 
yapılması esastır.

Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt 
olur.

Tablo 13. İş-Gem Desteği Kapsamında Sağlanan Destekler ve Üst Limitleri

DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL)
DESTEK ORANI  (%) 

(1. ve 2. Bölge)
DESTEK ORANI (%) 
(3.,4.,5. ve 6. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği

Geri 
Ödemesiz

750.000
a-Bina Tadilatı 600.000 %60 %70
b-Mobilya Donanım 125.000 %60 %70
c-İşgem Yönetim 25.000 %60 %70
İŞGEM İşletme Desteği 100.000 %60 %70
a-Personel 30.000 %60 %70
b-Eğitim-Danışmanlık 50.000 %60 %70
c-Küçük Tadilat 20.000 %60 %70
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D- İŞ PLANI ÖDÜLÜ

Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı 
Ödülü Yarışması düzenlenir. 

İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.

İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

✎ Birinciye 15.000 TL,

✎ İkinciye  10.000 TL,

✎ Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir. 

KOSGEB 
DESTEKLERİ

2.  İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?

✎ En az 5 işletmenin bir araya gelerek oluşturduğu limited veya anonim şirket statüsündeki işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Desteklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %50; 3., 4., 5., 6. bölge illeri için %60’dır. Proje süresi en az 6 ay, en fazla 
24+12 ay olabilir.

✎ Desteklenen alanlar:

a) Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla 
ortak tedarik,

b) Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve 
hizmet sunumu,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluştur-
mak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

ç) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,

d) Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmet-
leri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım

✎ Destek miktarı: 250.000 TL hibe, 500.000 TL(Geri Ödemeli) 

• Desteklenmeyecek giderler: Bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, 
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haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendi-
rilmemiş diğer giderler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri

✎ Desteklenecek giderler: Personel gideri yeni istihdam şartı ile asgari net ücret üzerinden desteklenir. Maki-
ne, teçhizat ve donanımların yeni olması gerekir. Destek tutarı en fazla 10.000 TL’ye kadar danışmanlık, etüt, fi-
zibilite giderleri desteklenir. Proje ile ilgili malzeme ve hammadde desteği, KOSGEB desteğinin %5’ini aşamaz. 
Desteklenmeyecek giderler haricinde ve bu yazılanlar dışında kurulun uygun bulduğu giderler desteklenir.

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

KOSGEB Hizmet Merkezi

KOSGEB 
DESTEKLERİ

3.  PROJE DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı:

✎ Küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

✎ İşletmelere özgü sorunlarının çözümüne destek sağlayacak bir sistemin oluşturulması,

✎ İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

✎ İşletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttı-
rılması.

Programdan Yararlanma Koşulları:

I. İşletmeler www.kosgeb.gov.tr adresinden temin edebilecekleri KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokü-
manını doldurarak KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt yaptırır.  İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin 
imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Ga-
zetesini ekleyerek Hizmet Merkez’ine teslim eder.

II. KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortam-
da doldurup çıktısı alınarak eki belgelerle birlikte ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapılır.

III. KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formunun her sayfası işletme tarafından kaşelenerek imzalanır.

Desteklenecek Proje Konuları:

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi 
yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları; 

✎ İstihdam artırıcı, 

✎ İhracat artırıcı, 
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✎ Pazar payı artırıcı, 

✎ Verimlilik artırıcı, 

✎ Maliyet düşürücü, 

✎ Kapasite artırıcı, 

✎ Ürün/hizmet kalitesi yükseltici, 

✎ Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı, 

✎ Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, 

✎ Kurumsallaşmaya yönelik, 

✎ Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeler desteklenir.

Desteklenecek Proje Giderleri 

✎ Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, 
tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile 
ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendiril-
memiş diğer maliyetler desteklenmez.

✎ Proje hazırlama giderinin kurul tarafından kabul edilmesi durumunda işletme proje hazırlama sürecinde 
danışmanlık hizmeti alabilir. Danışmanlık için üst limit 1.500 TL’yi aşamaz.

✎ İşletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesi’nde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel 
veya Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam 
edilmiş olan personel giderleri uygun maliyettir.

Desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Buna göre; 
her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabit-
lenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını 
geçmeyecek şekilde belirlenir.

KOSGEB 
DESTEKLERİ

Tablo 14: Proje Destek Programı Gider Grupları Destek Üst Limitleri

Tablo 15: Proje Destek Programı Proje Limitleri

Gider Grupları Sabitlenen Toplam Tutar İçindeki Üst Limitleri
Makine-teçhizat, Hammadde, Malzeme % 10
Personel % 40
Yazılım % 40
Hizmet/Diğer % 40

Program ve Proje Limitleri

Program Süresi 3 Yıl
Proje Süresi 6-24 Ay(+12 Ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL

Proje Destek Oranı
1. ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5., ve 6. Bölgelerde %60
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4. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

Projenin Amacı ve Gerekçesi 

KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

✎ Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölge-
sel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

✎ KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

Tablo 16: Tematik Destek Programları Unsurları

Çağrı Esaslı Tematik 
Program

Meslek Kuruluşu Proje Destek Program

Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek 
Kuruluşları

Meslek Kuruluşları

Program Süresi 36 Ay
Proje Süresi 24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı Proje Teklif Çağrısında 

Belirlenir
1. ve 2. Bölgede % 50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Destek Türü Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti 150.000 TL

KOSGEB 
DESTEKLERİ

a-Çağrı Esaslı Tematik Program

✎ Tematik Programlardan yararlanma koşulları Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrısında belirtilir.

✎ İşletmenin/Meslek Kuruluşunun Destek Programından yararlanması için KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve 
aktif durumda olması esastır.

✎ KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen İşletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Be-
yannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, 
işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Bel-
gesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder.

✎ Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrısına aşağıdaki kurum/kuruluşlar iştirakçi olarak başvurabilir-
ler: 

a) Belediyeler ve Belediye İktisadi Teşekkülleri 

b) Enstitüler 

c) Eğitim ve öğretim kurumları,

ç) Köylere hizmet götürme birlikleri, İl Özel İdaresi ve Yerel Yönetim Birlikleri v.b. 

d) İşletme tanımına uymayan diğer işletmeler.
Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

✎ Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,

✎ Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,

✎ Sarf malzemesi giderleri,

✎ Hizmet alım giderleri, 

✎ Genel idari giderler.
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b-Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Desteklenecek Proje Konuları

Meslek Kuruluşu tarafından, proje sonuçlarından yararlanabilecek işletme sayısının büyüklüğü, ilin ve/veya 
bölgenin öncelikli geçim kaynakları, yeni girişimci potansiyeli gibi hususlar gözetilerek;

✎ Bölgede oluşturulacak istihdam ve pazara giriş imkânlarının sunulması, 

✎ İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, 

✎ Çevre ve enerji verimliliği, 

✎ İş güvenliği, teknik mevzuat v.b. konularda işletmelerin ve/veya girişimciliğin geliştirilmesi için hazırlanmış 
projeler desteklenir.

* Meslek Kuruluşunun kendi kurumsal faaliyetleri ile ilgili projeleri desteklenmez.

Tablo 17: Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Başvuru ve Değerlendirme Dönemleri

Başvuru Dönemi Değerlendirme Dönemi

1. Dönem Ocak, Şubat Mart, Nisan 

2. Dönem Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos 

3. Dönem Eylül, Ekim Kasım, Aralık 
 

KOSGEB 
DESTEKLERİ

* Başvuru dönemleri dışında proje başvurusu kabul edilmez.

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;

✎ Bina inşaat yapımı ve tadilatı, 

✎ Gayrimenkul alımı, 

✎ Makine-teçhizat, 

✎ Tefrişat, 

✎ Taşıt aracı, 

✎ Vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, 

✎ Haberleşme giderleri, finansman giderleri, 

✎ Proje ile ilgili olmayan personel giderleri, 

✎ Enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri,

✎ Proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

5. AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?

✎ KOBİ’ler

✎ Girişimciler
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Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Proje süresi en az 12 ay, en fazla 24 ay olabilir. Kurul kararı ile 12 ay ek süre verilebilir.

✎ İşlik Desteği: KOSGEB tarafından kurulan/kurdurulan teknoloji geliştirme merkezlerinde bedelsiz yer tahsisi.

✎ Kira Desteği: %75 oranında aylık 500 TL, toplam 12.000 TL’ye kadar hibe

✎ Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımları Desteği: %75 oranında 100.000 TL hibe, 
200.000 TL faizsiz kredi, makine-teçhizat en fazla 3 yaşında olabilir.

✎ Personel Gideri Desteği: %75 oranında; lisans mezunlarına 1.500 TL/ay, yüksek lisans mezunlarına 2.000 TL/
ay, doktora mezunlarına 2.500 TL/ay, toplam en fazla 100.000 TL/ay

✎ Proje Danışmanlık Desteği: Yalnızca danışmanlık bedeli, %75 oranında, en fazla 25.000 TL

✎ Eğitim Desteği: Yalnızca eğitim bedeli, %75 oranında, en fazla 5.000 TL

✎ Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği: Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre To-
pografyaları Tescil Belgeleri için, %75 oranında, en fazla 25.000 TL

✎ Proje Tanıtım Desteği: Broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü giderleri, %75 oranında, en fazla 
5.000 TL

✎ Yurt Dışı Ziyaret Desteği: Kongre/Konferans/Fuar/Teknolojik İşbirliği Ziyaretleri, %75 oranında ziyaret başı-
na 3.000 TL, toplam 15.000 TL

✎ Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği: Test, analiz, kontrol-muayene, kalibrasyon, ürün belgelendirme gi-
derleri, %75 oranında, en fazla 25.000 TL

✎ Başlangıç Sermayesi Desteği: Teknogirişim sermayesi desteği alan işletmeler ile almaya hak kazanan girişim-
ciler bu destekten yararlanabilir. İşletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri, %100 oranında, en fazla 20.000 TL

KOSGEB 
DESTEKLERİBaşvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

KOSGEB Hizmet Merkezi

6.  ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?

✎ Arge ve/veya İnovasyon Projesi kamu kaynaklarından desteklenerek başarıyla tamamlanmış proje sahibi 
KOBİ’ler

✎ Doktora çalışması sonucunda ortaya çıkan projelerin sahipleri

✎ Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Proje süresi en fazla 18 ay olabilir. Kurul kararı ile 12 ay ek süre verilebilir.

✎ Kira Desteği: %75 oranında aylık 1.000 TL, toplam 18.000 TL’ye kadar hibe

✎ Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımları, Kuruluş Giderleri Desteği: %75 oranın-
da 150.000 TL hibe, 200.000 TL faizsiz kredi, makine-teçhizat en fazla 3 yaşında olabilir.

✎ Personel Gideri Desteği: %75 oranında; meslek lisesi mezunlarına 500 TL/ay, ön lisans mezunlarına 1.000 
TL/ay, lisans mezunlarına 1.500 TL/ay, yüksek lisans mezunlarına 2.000 TL/ay, doktora mezunlarına 2.500 TL/
ay, toplam en fazla 100.000 TL/ay
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7. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?

✎ Ticari şirket statüsündeki KOBİ’ler 

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

KOBİ’lerin Borsa İstanbul’da işlem görmesi için aşağıdaki alanlarda desteklemelerde bulunulur:

✎ Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, %75 oranında en fazla 2 yıl boyunca 60.000 TL hibe

✎ Bağımsız denetim hizmeti bedeli, %75 oranında, 20.000 TL hibe

✎ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul 
ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı, %100 oranında, 10.000 TL hibe

✎ Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu, %75 oranında, 10.000 TL hibe

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

KOSGEB Hizmet Merkezi

KOSGEB 
DESTEKLERİBaşvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

KOSGEB Hizmet Merkezi

8. GENEL DESTEK PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?

✎ KOBİ’ler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Destekler 3 yıllık program ile sürdürülür, program bitiminde işletmenin talebi halinde program yenilenir, des-
teklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %50, 3., 4., 5., 6. bölge illeri için %60’dır.

✎ Yurt İçi Fuar Desteği: Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 TL/m2, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nda 80 TL/m2, işletme başına en fazla 50 m2 (büyük ürün sergilemelerinde 100 m2’ye 
artırılabilir), en fazla 30.000 TL hibe

✎ Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: Konaklama, ulaşım, tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı 
organizasyon giderleri; gezi başına 2.000 TL, toplam en fazla 10.000 TL hibe

✎ Tanıtım Desteği: Yurt içi marka tescil sahibi KOBİ’lere verilir; broşür, ürün kataloğu, yurt dışındaki basılı ya-
yınlara reklam verme giderleri; her bir gider çeşidi için en fazla 5.000 TL, toplam en fazla 10.000 TL hibe

✎ Eşleştirme Desteği: Danışmanlık, Organizasyonel, Daimi Sergi Alanı hizmetleri; en fazla 15.000 TL hibe

✎ Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: 4 yıllık üniversite mezunu eleman, aynı anda en fazla 2 eleman, net ücret 
üzerinden hesaplanan değere göre eleman başına en fazla 1.500 TL/ay, toplam en fazla 20.000 TL hibe

✎ Danışmanlık Desteği: Uygulama esaslarında yer alan konu başlıklarına göre, her bir danışmanlık hizmeti en 
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az 20 adamxgün, en fazla 4.000 TL olmalı, toplam en fazla 15.000 TL hibe

✎ Eğitim Desteği: Uygulama esaslarında yer alan konu başlıklarına göre, eğitim başına en fazla 1.000 TL, bir 
konu başlığına en fazla 4.000 TL, toplam 10.000 TL, KOSGEB tarafından organize edilen eğitimlerin %100’ü 
desteklenir

✎ Enerji Verimliliği Desteği: Enerji verimliliği projelerine en fazla 30.000 TL hibe

✎ Tasarım Desteği: Ürün tasarımına yönelik hizmet alımları; tasarımlar tescil belgesi alımıyla sonuçlanmalıdır; 
15.000 TL hibe

✎ Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili, Entegre Devre Topograf-
yaları Tescil ve Marka Tescil belgelerinin giderleri; 20.000 TL hibe

✎ Belgelendirme Desteği: Ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon, iş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sistemi belgelerinin giderleri; 2.500 TL/belge, toplam 10.000 TL hibe

✎ Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği: Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularındaki giderler; 
20.000 TL hibe

✎ Bağımsız Denetim Desteği: SPK tarafından yetkili kuruluşların verdikleri bağımsız denetim hizmeti giderle-
ri; 10.000 TL hibe

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

KOSGEB Hizmet Merkezi

KOSGEB 
DESTEKLERİ

9. KREDİ FAİZ DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Yatırım ve İşletme kredilerinde TL cinsinden, İhracat kredilerinde döviz veya döviz karşılığı TL cinsinden 
kullandırılır.

✎ Kredi vadesi en fazla 48 ay, üst limiti en fazla 300.000 TL olabilir.

✎ Kredi faizinin tamamı ya da bir kısmı KOSGEB tarafından karşılanır.

Başvuru Dönemi

Aktif değil

Başvuru Yeri

KOSGEB Hizmet Merkezi
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Kimler Yararlanabilir?

✎ Kamu kurum ve kuruşları

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Projesine hiç başlanmamış veya inşaatı yarım kalmış olan kültür yatırımı (kültür merkezleri, kongre merkez-
leri, müze, kütüphane ve diğerleri) faaliyeti bulunan kamu kurumları desteklenmektedir.

✎ Destek oranı en fazla %50’dir.

✎ Destek miktarı ve süresi bakanlık tarafından belirlenmektedir.

✎ Ticari amaçla yapılan yatırımlar desteklenmez.

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
DESTEKLERİ

1. KAMU ELİYLE YAPILAN KÜLTÜR YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
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2. KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK

Kimler Yararlanabilir?

✎ Kültür yatırımı ve girişimi belgesi olan tüzel kişiliğe haiz özel işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Sağlanan Teşvikler:

✎ Taşınmaz mal tahsisi

✎ Gelir vergisi stopajı indirimi; çalıştırılacak işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, yatırım 
aşamasında en fazla 3 yıl boyunca % 50’si, işletme aşamasında en fazla 7 yıl boyunca % 25’i oranındaki tutar.

✎ Sigorta primi işveren paylarında indirim; yatırım aşamasında en fazla 3 yıl boyunca % 50’si, işletme aşama-
sında en fazla 7 yıl boyunca % 25’i oranındaki tutar.

✎ Su bedeli indirimi ve enerji desteği; elektrik ve doğalgaz kullanımında 5 yıl süre boyunca %20 indirim, su 
kullanımında yörede uygulanan en düşük tarife uygulanır.

✎ Yabancı uzman ve personel çalıştırabilme

✎ Hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilme

Teşvik Konuları:

✎ Kültür merkezlerinin yapımı, onarımı ve işletilmesi.

✎ Kütüphane, arşiv, müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, film platosu, sanatsal tasarım ünitesi, sanat stüdyosu 

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI DESTEKLERİ

ile sinema, tiyatro, opera, bale, konser ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı, 
üretildiği veya sergilendiği mekânlar ile kültürel ve sanatsal alanlara yönelik özel araştırma, eğitim veya uygu-
lama merkezlerinin yapımı, onarımı veya işletilmesi.

✎ 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının, bu Kanunun amacı doğrultusunda kullanıl-
ması.

✎ Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, belgelendirilmesi, arşivlenme-
si, yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve tanıtılması faaliyetleri.

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığı

3. SİNEMA FİLMLERİNİN DESTEKLENMESİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ Gerçek ve tüzel kişiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Sinema sektöründe yapım, senaryo yazımı, arşiv, belgeleme, teknik alt yapı, eğitim, araştırma, geliştirme, 
tanıtım, dağıtım, pazarlama, gösterim alanlarına ilişkin projeler değerlendirilerek uygun görülenler desteklen-
mektedir.
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✎ Sinema filmi, animasyon, belgesel ve kurgu filmlere; proje desteği, yapım desteği, yapım sonrası desteği 
verilmektedir.

✎ Proje desteği geri ödemesiz; yapım ve yapım sonrası desteği geri ödemeli şekilde verilmektedir. Ancak, 
belgesel, canlandırma ve kısa filmler için yapım ve yapım sonrası da geri ödemesiz destek verilebilir.

✎ Filmin, yapım giderlerini karşılayacak miktarda gelir elde edememesi halinde geri ödemeli destekler geri 
ödemesiz sayılır.

✎ Destek miktarı en fazla %50’dir. Senaryo yazım projelerinin giderlerinin tamamı desteklenebilir.

✎ Uluslararası alanda ülke tanıtımına yönelik özel nitelikteki proje ve yapımlar ile ulusal ve uluslararası film 
festivalleri, film hafta ve günlerini, sinema alanına ilişkin kültürel ve sosyal amaçlı etkinlikleri ve sinema sektö-
rü çalışanları doğrudan desteklenebilmektedir.

Başvuru Dönemi: Sürekli aktif
Başvuru Yeri: Kültür ve Turizm Bakanlığı

4. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASI

Kimler Yararlanabilir?
✎ Mülkiyetinde taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan ve bakım ve onarımını gerçekleştirmek için ayni, 
nakdi veya teknik yardım isteyen gerçek veya tüzel kişiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Bakanlıkça yapılacak nakdi yardım miktarı, projeler için 50.000 TL’yi, proje uygulamaları için tahmini be-
delinin %70’ ini ve her halükarda 200.000 TL’yi geçmemek üzere komisyonca belirlenir. Ancak yıllara yayılan 
ve kısımlara bölünen proje uygulamaları hariç; tahmini bedeli 50.000 TL’yi geçmeyen proje uygulamalarının 

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI DESTEKLERİ

%100’üne kadar yardım yapılabilir.  Bu tutarlar her yıl, Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan genel ÜFE 
oranında artırılarak Bakanlıkça duyurulur.
✎ Müsteşar başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, genel müdür, teknik işlerden ve yardım sağlanmasın-
dan sorumlu genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve şube müdüründen oluşan komisyon, her yıl Mart 
ayından toplanarak ilgili başvuruları kriterlere göre değerlendirir.
✎ Komisyon kararlarında yardım yapılacak kişi, tahmini bedeline göre yapılacak yardım miktarı, yardım türü 
ve ödeme şekli belirtilir.
✎ Komisyon, proje uygulamalarında yardım miktarının yüzde yirmisine (%20) sine kadar ön ödeme yapılma-
sına karar verebilir.
✎ Komisyonca yardım yapılmasına karar verilenlerden yılı içinde yardım yapılamaması hallerine münhasır 
olmak üzere, tahmini bedelleri toplamı, bütçe ödeneklerinin yüzde onunu (%10) unu geçmeyecek nisbette 
yedek liste belirlenir.
✎ Yılı içinde tamamlanamayacak büyük uygulama projeleri için, kısımlara bölünerek sonraki yıllarda
yardım talebinde bulunulabilir. Yıllara sari işlerde, işin devamı niteliğindeki başvurular öncelikle değerlendiri-
lir.
Değerlendirme Kriterleri:
Değerlendirmede; aşağıda belirlenen öncelik kriterleri dikkate alınır:
a) Projeler,
b) Mevcut durumu itibariyle aciliyet arz eden taşınmazlara ilişkin proje uygulamaları,
c) Mimari ve kültürel açıdan dönemsel ve bölgesel değer teşkil eden proje uygulamaları,
d) Sit alanı içinde, doku bütünlüğü ve karakteri bozulmamış, korunması gerekli sokak veya meydan
üzerinde yer alan yapılara ilişkin proje uygulamaları,
e) Yılı içinde tamamlanacak proje uygulamaları,
f ) Mülkiyeti gerçek kişilere ait taşınmazlara ait proje uygulamaları,
g) Mülkiyeti Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamuya yararlı derneklere ait
taşınmazlara ilişkin proje uygulamaları,
h) Mülkiyeti (g) maddesinde belirtilenlerin dışındaki tüzel kişilere ait taşınmazlara ilişkin proje
uygulamaları.
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5. TEKNİK YARDIM DESTEĞİ

Kimler Yararlanabilir?
✎ İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri, Köylere Hizmet Götür-
me Birlikleri

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Destek miktarı, oranı ve süresi projeye göre değerlendirilmektedir.
Destek Konuları:
✎ Katı atık bertaraf tesisi 
✎ Atıksu arıtma tesisi 
✎ Kanalizasyon- kolektör hattı şebekesi 
✎ İçmesuyu hattı 
✎ Su deposu 
✎ Trafo ve aydınlatma sistemleri 
✎ Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları 
✎ WC ve fosseptik 
✎ Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları 

Başvuru Dönemi
Sürekli aktif

Başvuru Yeri
Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İl Kültür Turizm Müdürlükleri

Başvuru Dönemi
Sürekli aktif

Başvuru Yeri
Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI DESTEKLERİ

6. YURT DIŞI TURİZM FUARLARINA KATILIMIN VE TURİZM TANITMA VE 
PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Kimler Yararlanabilir?
✎ Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan ve bir önceki mali yıl içerisinde 
bireysel olarak 1.000.000 dolar dövizi yurtdışından sağlayan işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm fuarlarına bireysel veya ilgili 
sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde, grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; katılım 
masrafları, yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım ve pazarlama faaliyetleri desteklenmektedir.
✎ Yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin giderlerinin %50’si, bireysel olarak katılan işletmelere 
fuar başına en fazla 10.000 dolar, meslek birliği/derneği öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı yapacak 
işletmelere fuar başına en fazla 20.000 dolar ödenir.
✎ Bakanlığın iştirak edeceği ve destekleyeceği turizm fuarları bir önceki yılın Eylül ayında Bakanlıkça belirle-
nerek duyurulur.
✎ Meslek birliği/derneği öncülüğünde grup olarak, tesisleri ile birlikte bölge tanıtımı amacıyla yurtdışında 
gerçekleştirecek, kokteyl, çalıştay, sergi ve benzeri etkinliklere ilişkin yer kirası, ikram ve organizasyon gider-
lerinin %50’si, etkinlik başına en fazla bireysel faaliyetlerde 10.000 dolar, grup faaliyetlerinde 25.000 dolar 
ödenir.
✎ Bölge tanıtımı için hazırlanan projeler kapsamındaki reklam giderlerinin %50’si, etkinlik başına en fazla 
bireysel faaliyetlerde 40.000 dolar, grup faaliyetlerinde 150.000 dolar ödenir.
✎ Mali yıl içinde yapılacak ödemeler toplamı en fazla, bireysel işletmeler için 150.000 dolar, grup faaliyetleri 
için 750.000 dolar’dır.
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Başvuru Dönemi
Sürekli aktif
Destekten yararlanabilmek için fuar ya da etkinlik tarihinden en az 3 ay önce ilgili belgeler ile başvurulması 
gerekmektedir.

Başvuru Yeri
Kültür ve Turizm Bakanlığı

7. TURİZM TEŞVİK KANUNU İLE SAĞLANAN TEŞVİKLER

Kimler Yararlanabilir?
✎ Turizm yatırım veya işletme belgesine sahip olan işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı amacıyla yapılan tahsisler
✎ Turizm kredileri
✎ Orman fonuna katkı bedelinin taksitlendirilmesi
✎ Elektrik, gaz ve su ücretlerinde indirim
✎ Haberleşme kolaylıkları
✎ Yabancı uzman ve personel çalıştırabilme
✎ Alkollü içki satışına sağlanan kolaylıklar
✎ Hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilme

Başvuru Dönemi
Sürekli aktif

Başvuru Yeri
Kültür ve Turizm Bakanlığı

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI DESTEKLERİ
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Kimler Yararlanabilir?
✎ OSB Tüzel Kişiliği
✎ OSB’lerde yer alan işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

OSB’LERE UYGULANAN TEŞVİK 
VE MUAFİYETLER

Tablo 18: OSB Destekleri

VERGİ TÜRÜ OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ OSB'LERDE YER 
ALAN İŞLETMELER

AÇIKLAMA

Emlak Vergisi Muaf (İnşaat bitim tarihini 
takip eden Bütçe yılından 
itibaren 5 yıl )

Muaf (İnşaat bitim 
tarihini takip eden Bütçe 
yılından itibaren 5 yıl )

1319 sayılı Emlak Vergisi Ka-
nununun 5. maddesine 3365 
sayılı Kanunla eklenen (f) 
fıkrası

Atıksu Bedeli Muaf (Merkezi Atıksu 
Arıtma Tesisi İşleten Bölgeler)

Muaf (Merkezi Atıksu 
Arıtma tesisi işleten 
bölgelerdeki işletmeler)
Muaf değil (Merkezi 
Atıksu Arıtma tesisi 
işletmeyen bölgelerdeki 
işletmeler)

4562 sayılı OSB Kanununun 
21. maddesi

Elektrik ve 
Havagazı 
Tüketim Vergisi

Muaf (OSB’nin kendi 
binalarının tüketeceği elektrik 
ve havagazı için)

Muaf değil
4562 sayılı OSB Kanunu ve 
2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu
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*İstanbul ve Kocaeli İlleri ile Adana, Ankara, Antalya (**), Bursa ve İzmir Büyükşehir Belediye

✎ OSB içerisinde yer alacak firmalara, OSB müteşebbis heyetinin kararı doğrultusunda, bedeli Hazine ya 
da Maliye Bakanlığınca karşılanarak, illerin gelişmişlik durumlarına göre indirimli ya da bedelsiz arsa tahsis 
edilebilir.

✎ OSB’de yatırım yapılması halinde, Ekonomi Bakanlığı destekleri olan Yatırım Teşvik oranlarından, büyük 
ölçekli ve bölgesel yatırımların, kurumlar vergisi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi destekleri açısından, 
bir alt bölgenin destek oranlarından yararlanılır. 6. Bölge için sigorta primi işveren hissesi desteği süresine 2 
yıl, vergi indirimi yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilir.

Başvuru Dönemi
Sürekli aktif.

Uygulayıcı Kuruluş
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSB Müdürlükleri

Tablo 19: OSB Altyapısı Kredi Destekleri

Kalkınmada 
Öncelikli Yöre 
kapsamındaki iller

Normal 
iller

Gelişmiş  
iller (*)

Bakanlık Kredi Oranı 100% 100% 100%
OSB Katılma Payı 1% 5% 10%
Geri Ödeme 5 Yıl Ödemesiz 3 Yıl Ödemesiz 2 Yıl Ödemesiz

Toplam: 15 yıl Toplam: 13 yıl Toplam: 11 yıl
Faiz Oranı 1% 2% 3%

KDV Muaf
(Arsa ve işyeri teslimleri )
(Arsa ve işyeri dışındaki 
teslimleri ile  bölge dışındaki 
arsa ve işyeri teslimleri 
KDV’ye tabi)

Muaf Değil
(Teşvik Belgesi 
Kapsamında yapılacak 
makine ve teçhizat teslim-
leri KDV’den muaftır)

3065 sayılı KDV Kanunun 
17/4. maddesi (k) bendi

Bina İnşaat 
Harcı ve Yapı 
Kullanma İzni 
Harcı

Muaf Muaf 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 80. maddesi

Kurumlar 
Vergisi

Muaf
(OSB’nin esas faaliyetleri 
dışındaki faaliyetleri nedeni-
yle elde edeceği gelirleri 
kurumlar vergisine tabidir)

Muaf Değil 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunun 4. maddesinin (n) 
bendi

Çevre 
Temizlik
Vergisi

Muaf
(Belediye sınırları ve mücavir 
alanlar içinde bulunan ancak  
belediyelerin çevre temizlik 
hizmetlerinden yararlanmay-
an OSB’ler)

Muaf 
(Belediyelerin çevre temi-
zlik hizmetlerinden yarar-
lanmayan işletmeler )

2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun mükerrer 44. 
maddesi, (25/12/2003 – 5035 
Sayılı kanunun 41. md.) 
10.01.2004 tarih 25342 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 30 
seri nolu Belediye Gelirleri Ka-
nunu Genel Tebliği I. Bölüm

Tevhid ve İfraz 
İşlem Harcı

Muaf Muaf 492 sayılı Harçlar Kanununun 
59. maddesi (n) bendi

• OSB’lerin altyapısı için Bakanlık aşağıdaki tablodaki bilgilerde kredi kullanımını sağlamaktadır.

OSB’LERE UYGULANAN 
TEŞVİK VE MUAFİYETLER
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TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEK-
LEME KURUMU(TKDK) DESTEKLERİ

1. ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

Kimler Yararlanabilir?
✎ 50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler
✎ Üretici örgütleri

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Süs Bitkileri Yetiştiriciliği: Proje kapsamında sera büyüklüğü en fazla 10’da, açık alan üretimin büyüklüğü 
ise en fazla 20’de olmalıdır. İşleme tesisleri de destek kapsamındadır.
✎ Arıcılık ve Bal Üretimi: Arıcılık üretimini geliştirmek isteyen işletmelere üretim tesisleri ya da ana arı yetiş-
tirme istasyonlarına ekipman alımı yoluyla desteklenecektir. Proje kapsamında en az 50 en fazla 500 kovan 
büyüklüğü olmalıdır.
✎ Tıbbi ve aromatik bitkiler: Bitkilerin ekilmesi ya da toplanmasını takiben işlenmesi ve pazarlanması konu-
larında kurulacak olan tesisler desteklenecektir.
✎ Proje tutarı 5.000 Euro’dan düşük, 250.000 Euro’dan yüksek olamaz. %50 hibe niteliğindedir.
✎ Yatırım, TKDK’nın desteklediği iller arasında ve nüfusu 20.000’in altında kırsal yerleşim birimlerinde uygu-
lanmalıdır.
✎ Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın üzerinde olmamalı; pro-
jeyle ilgili iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü ibraz edebilmeli veya proje konusunda lise 
ve ya üstü diplomaya sahip olmalı veya sadece arıcılık için çiftçi kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu 
gösterir belge sunmalıdır veya sadece gerçek kişiler için; başvuruda bulunacağı ekonomik aktivite ile Milli 
Eğitim Bakanlığı veya MEB tarafından yetkili kuruluşun düzenlediği en az 60 saatlik bir eğitim programına 
dair sertifikaya sahip olmalıdır ya da kalfa/çıraklık/usta öğretici belgesi olmalıdır.
✎ Başvuru sahibi, arıcılıkla ilgili olarak ana arı üretimi söz konusu ise, başvuru sahibi geçerli ana arı üretim 
izni belgesine sahip olmalıdır.
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natlı eti üreten tarımsal işletmeler, 5.000-50.000 broyler/dönem veya 1.000-8000 arası hindi/dönem kapasi-
tesine sahip olmalıdır.

✎ Proje tutarı kırmızı et üreten tarımsal işletmelerin projelerinde 20.000- 1.000.000 euro arası, kanatlı eti üre-
ten tarımsal işletmelerin projelerinde 15.000-500.000 euro arası olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğindedir, 
başvuru sahibi 40 yaşın altında ise bu oran %55, yatırımın dağlık alanda olması halinde %60, hem dağlık alan 
hem de 40 yaş altı başvuru sahibinde %65’dir.

✎ Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın üzerinde olmamalı; proje 
konusunda lise ve ya üstü diplomaya sahip olmalı veya projeyle ilgili iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair 
hizmet dökümü ibraz edebilmeli veya hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösterir belge sun-
malıdır.

✎ Proje kapsamında KDV’den muaftır.

✎ Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işeri, makine-ekipman alımları, iş 
planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınma-
sına yönelik maliyetler, traktör alımları uygun harcamalardır.

✎ Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması, zirai 
ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım 
ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.

✎ Kanatlı eti üreten tarımsal işletmelerin projelerinde, başvuru sahibi kadın olanlara öncelik verilecektir.

Başvuru Dönemi
11. çağrı ilanı beklenmelidir. (Haziran ayında olması muhtemel)

Başvuru Yeri
TKDK İl Koordinatörlükleri

TARIM VE KIRSAL KALKIN-
MAYI DESTEKLEME (TKDK) 

DESTEKLERİ

✎ Proje kapsamında harcamalar KDV’den muaftır.
✎ Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman alımları, iş 
planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınma-
sına yönelik maliyetler, traktör alımları uygun harcamalardır.
✎ Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması, zirai 
ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım 
ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
✎ Dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de öncelik tanına-
caktır.

Başvuru Dönemi
11. Çağrı ilanı beklenmelidir. (Haziran ayında olması muhtemel)

Başvuru Yeri
TKDK İl Koordinatörlükleri

2. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

Kimler Yararlanabilir?
✎ Küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler ve kanatlı eti üreten tarımsal işletmelerin modernize edilmesi, ilgili AB 
standartlarına yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amacıyla desteklenmektedir.

✎ Yatırım sonunda; kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, 30-250 baş sığır veya 100-300 baş koyun/keçi; ka-
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✎ Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işeri, makine-ekipman alımları, iş 
planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınma-
sına yönelik maliyetler uygun harcamalardır.

✎ Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım 
ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.

✎ AB’ye ihracat numarasına sahip olan işletmeler destek için uygun değildir.

Başvuru Dönemi

11. Çağrı ilanı beklenmelidir.(Haziran ayında olması muhtemel)

Başvuru Yeri

TKDK İl Koordinatörlükleri

4. KIRSAL TURİZM

Kimler Yararlanabilir?

✎ 50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler

✎ Çiftçiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişimini, çiftlik turizmi tesislerinin 
kurulması ve geliştirilmesini ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler 
gibi) için kurulan tesislerin gelişimini desteklemektedir.

✎ Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 25 yatak kapasitesine(çift/tek) sahip olmalıdır.

TARIM VE KIRSAL KALKIN-
MAYI DESTEKLEME (TKDK) 

DESTEKLERİ

3. ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Kimler Yararlanabilir?

✎ Küçük ve orta ölçekli işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Kırmızı et/kanatlı eti kesimhanelerinin ve/veya işleme tesislerinin yeni teknoloji uygulamalarını kullanarak 
genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla desteklenmektedir.

✎ Kırmızı et kesimhaneleri yatırım sonunda, günlük 30-250 sığır ve 50-2.000 koyun/keçi cinsi kapasitede; 
eğer sadece sığır kesiliyorsa 36-500 hayvan arası; sadece koyun/keçi kesiliyorsa 290-4.000 arası kesim kapasi-
tesinde olmalıdır.

✎ Kanatlı eti kesimhaneleri yatırım sonunda, saatte 1.000-5.000 tavuk veya 100-1.000 hindi kesim kapasite-
sine sahip olmalıdır. 

✎ Kırmızı et ve kanatlı eti işleme tesisleri yatırım sonunda, günlük 0,5-5 ton kurulu et işleme kapasitesinde 
olmalıdır.

✎ Proje tutarı 30.000- 3.000.000 Euro arasında olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğindedir.

✎ Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın üzerinde olmamalı; proje 
konusunda lise ve ya üstü diplomaya sahip olmalı veya tarım ya da ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştı-
ğına dair hizmet dökümü ibraz edebilmelidir.

✎ Proje kapsamında KDV’den muaftır.

✎ Yeni işletme ya da mevcut bir işletme içinde yeni tesis kurulumu başvuru aşamasında ilde et ürünleri sek-
törüyle ilgili kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur.
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5. KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ 50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Alabalık, sazan, yayın, kerevit, kurbağa, su yosunu (alg) ,sudak, tatlı su levreği, turna, tilapia, Mersin balığı, 
yılan balığı, karayayın balığı, Amerikan yayın balığı desteklenecek türlerdir.

✎ Yetiştiricilik işletmesi yatırım sonunda yılda en fazla 200 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip 
olmalıdır.

✎ Proje tutarı 15.000 euro’dan düşük, 200.000 euro’dan yüksek olamaz. %50 hibe niteliğindedir.

✎ Yatırım, TKDK’nın desteklediği iller arasında ve nüfusu 20.000’in altında kırsal yerleşim birimlerinde uygu-
lanmalıdır.

✎ Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın üzerinde olmamalı; pro-
jeyle ilgili iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü ibraz edebilmeli veya proje konusunda lise ve 
ya üstü diplomaya sahip olmalı veya sadece gerçek kişiler için; en az 3 yıllık “Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi” 
ibraz edilmeli veya sadece gerçek kişiler için başvuruda bulunacağı ekonomik aktivite ile Milli Eğitim Bakan-
lığı veya MEB tarafından yetkili kuruluşun düzenlediği en az 60 saatlik bir eğitim programına dair sertifikaya 
sahip olmalıdır ya da kalfa/çıraklık/usta öğretici belgesi olmalıdır.

✎ Proje kapsamında harcamalar KDV’den muaftır.

✎ Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman alımları, iş 
planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınma-
sına yönelik maliyetler, traktör alımları uygun harcamalardır.

✎ Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması, zirai 
ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım 

TARIM VE KIRSAL KALKIN-
MAYI DESTEKLEME (TKDK) 

DESTEKLERİ

✎ Proje tutarı 15.000 Euro’dan düşük, 400.000 Euro’dan yüksek olamaz. %50 hibe niteliğindedir.

✎ Yatırım, TKDK’nın desteklediği iller arasında ve nüfusu 20.000’in altında kırsal yerleşim birimlerinde uygu-
lanmalıdır.

✎ Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın üzerinde olmamalı; projey-
le ilgili iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü ibraz edebilmeli veya proje konusunda lise veya 
üstü diplomaya sahip olmalı veya sadece gerçek kişiler için; en az 3 yıllık Turizm İşletme Belgesi ibraz edilmeli 
veya sadece gerçek kişiler için başvuruda bulunacağı ekonomik aktivite ile Milli Eğitim Bakanlığı veya MEB 
tarafından yetkili kuruluşun düzenlediği en az 60 saatlik bir eğitim programına dair sertifikaya sahip olmalı-
dır ya da kalfa/çıraklık/usta öğretici belgesi olmalıdır.

✎ Proje kapsamında KDV’den muaftır.

✎ Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman alımları, iş 
planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınma-
sına yönelik maliyetler, traktör alımları uygun harcamalardır.

✎ Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması, zirai 
ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım 
ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.

✎ Dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de öncelik tanına-
caktır.
Başvuru Dönemi

11. çağrı ilanı beklenmelidir. (Haziran ayında olması muhtemel)

Başvuru Yeri

TKDK İl Koordinatörlükleri
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konusunda lise ve ya üstü diplomaya sahip olmalı veya tarımla ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına 
dair hizmet dökümü ibraz edebilmelidir.

✎ Proje kapsamında KDV’den muaftır.

✎ Yeni bir işletme kurulumu ya da mevcut işletme içinde yeni tesis kurulumu, ilde meyve sebze sektörüyle 
ilgili kapasite fazlası olması durumunda uygun değildir.

✎ Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman alımları, iş 
planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınma-
sına yönelik maliyetler uygun harcamalardır.

✎ Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin 
ve onların ekimlerinin satın alınması,  tüm vergiler, işletme giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü 
kira gideri uygun olmayan harcamalardır.

✎ İşletmede çalışanların en az %75’inin kadın olması durumunda, ilgili projelere öncelik verilecektir.

✎ AB’ye ihracat numarasına sahip olan işletmeler destek için uygun değildir.

Başvuru Dönemi

11. çağrı ilanı beklenmelidir.(Haziran ayında olması muhtemel)

Başvuru Yeri

TKDK İl Koordinatörlükleri

TARIM VE KIRSAL KALKIN-
MAYI DESTEKLEME (TKDK) 

DESTEKLERİ

ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.

✎ Dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de öncelik tanına-
caktır.

Başvuru Dönemi

11. Çağrı ilanı beklenmelidir. (Haziran ayında olması muhtemel)

Başvuru Yeri

TKDK İl Koordinatörlükleri

6. MEYVE VE SEBZELERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Kimler Yararlanabilir?

✎ Küçük ve orta ölçekli işletmeler

✎ Üretici örgütleri

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan işletmelerin yeni teknoloji-
ler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması ve depolama ve saklamaya yönelik soğuk 
hava depolarının kurulması amacıyla desteklenmektedir.

✎ Yatırım sonunda; soğuk hava deposu kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır.

✎ Proje tutarı 50.000- 1.250.000 Euro arasında olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğindedir.

✎ Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın üzerinde olmamalı; proje 
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✎ Soğuk zincir uygulamalarına öncelik verilecektir.

✎ İşletmede çalışanların en az %75’inin kadın olması durumunda, ilgili projelere öncelik verilecektir.

✎ AB’ye ihracat numarasına sahip olan işletmeler destek için uygun değildir.

Başvuru Dönemi

11. Çağrı ilanı beklenmelidir. (Haziran ayında olması muhtemel)

Başvuru Yeri

TKDK İl Koordinatörlükleri

8. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

Kimler Yararlanabilir?

✎ Küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Süt üreten tarımsal işletmelerin modernize edilmesi, ilgili AB standartlarına yükseltilmesi ve iyi tarım uy-
gulamalarını yapar hale getirilmesi amacıyla desteklenmektedir.

✎ Yatırım sonunda; süt üreten tarımsal işletmeler, 10-120 baş süt ineği veya 50-500 baş koyun/keçi kapasite-
sine sahip olmalıdır.

✎ Proje tutarı 15.000- 1.000.000 Euro arasında olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğindedir, başvuru sahibi 

TARIM VE KIRSAL KALKIN-
MAYI DESTEKLEME (TKDK) 

DESTEKLERİ

7. SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Kimler Yararlanabilir?

✎ Küçük ve orta ölçekli işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Süt işleyen işletmelerin yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması ve 
entegre süt toplama ve işleme ağının kurulması amacıyla desteklenmektedir.

✎ Yatırım sonunda; işleme tesisi yıllık 100-800 ton arası çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim kapasitesinde 
veya 300-1.000 ton arası su ürünleri, yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri dahil (taze, taze dondurul-
muş, işlenen tiplerden birinde ya da karışık tiplerde) üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

✎ Proje tutarı 50.000- 1.500.000 euro arasında olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğindedir.

✎ Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın üzerinde olmamalı; proje 
konusunda lise ve ya üstü diplomaya sahip olmalı veya tarımla ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına 
dair hizmet dökümü ibraz edebilmelidir.

✎ Proje kapsamında KDV’den muaftır.

✎ Yeni işletmelerin ya da mevcut bir işletmede yeni tesis inşası, ilde su ürünleri sektörü için kapasite fazlası 
olması durumunda uygun değildir.

✎ Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman alımları, iş 
planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınma-
sına yönelik maliyetler uygun harcamalardır.

✎ Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması, tüm ver-
giler, işletme giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
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9. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ 
VE PAZARLANMASI

Kimler Yararlanabilir?

✎ Küçük ve orta ölçekli işletmeler

✎ Üretici örgütleri

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Süt işleyen işletmelerin yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması ve 
entegre süt toplama ve işleme ağının kurulması amacıyla desteklenmektedir.

✎ Yatırım sonunda; süt işleyen işletmeler, günlük 10-70 ton arası kapasitede, süt toplayan üretici örgütleri 
en fazla 70 ton kapasitede olmalıdır.

✎ Proje tutarı süt işleyen işletmeler için 50.000- 3.000.000 Euro arasında, süt toplayan üretici örgütleri için 
25.000-1.000.000 Euro arasında olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğindedir.

✎ Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın üzerinde olmamalı; proje 
konusunda lise ve ya üstü diplomaya sahip olmalı veya tarımla ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına 
dair hizmet dökümü ibraz edebilmelidir.

✎ Proje kapsamında KDV’den muaftır.

✎ Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman alımları, iş 
planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınma-
sına yönelik maliyetler uygun harcamalardır.

✎ Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım 
ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.

✎ Süt sağım ünitelerinin modernize edilmesine öncelik verilecektir.

✎ AB’ye ihracat numarasına sahip olan işletmeler destek için uygun değildir.

TARIM VE KIRSAL KALKIN-
MAYI DESTEKLEME (TKDK) 

DESTEKLERİ

40 yaşın altında ise bu oran %55, yatırımın dağlık alanda olması halinde %60, hem dağlık alan hem de 40 yaş 
altı başvuru sahibinde %65’dir.

✎ Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın üzerinde olmamalı; proje 
konusunda lise ve ya üstü diplomaya sahip olmalı veya projeyle ilgili iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair 
hizmet dökümü ibraz edebilmeli veya hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösterir belge sun-
malıdır.

✎ Proje kapsamında KDV’den muaftır.

✎ Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman alımları, iş 
planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınma-
sına yönelik maliyetler, traktör alımları uygun harcamalardır.

✎ Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması, zirai 
ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım 
ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.

✎ Kanatlı eti üreten tarımsal işletmelerin projelerinde, başvuru sahibi bayan olanlara öncelik verilecektir.

Başvuru Dönemi

11. Çağrı ilanı beklenmelidir. (Haziran ayında olması muhtemel)

Başvuru Yeri

TKDK İl Koordinatörlükleri
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Eğitim Bakanlığı veya MEB tarafından yetkili kuruluşun düzenlediği en az 60 saatlik bir eğitim programına 
dair sertifikaya sahip olmalıdır ya da kalfa/çıraklık/usta öğretici belgesi olmalıdır.

✎ Proje kapsamında harcamalar KDV’den muaftır.

✎ Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman alımları, iş 
planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınma-
sına yönelik maliyetler, traktör alımları uygun harcamalardır.

✎ Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, zirai ürün haklarının ve yıllık bitki-
lerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım ve amortisman gideri, her 
türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.

✎ Dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de öncelik tanına-
caktır.

✎ AB’ye ihracat numarasına sahip olan işletmeler destek için uygun değildir.

Başvuru Dönemi

11. Çağrı ilanı beklenmelidir. (Haziran ayında olması muhtemel)

Başvuru Yeri

TKDK İl Koordinatörlükleri

TARIM VE KIRSAL KALKIN-
MAYI DESTEKLEME (TKDK) 

DESTEKLERİ

Başvuru Dönemi

11. Çağrı ilanı beklenmelidir. (Haziran ayında olması muhtemel)

Başvuru Yeri

TKDK İl Koordinatörlükleri

10. YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ

Kimler Yararlanabilir?

✎ 50 Kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Sertifikasına sahip ürünlere öncelik tanınarak, gele-
neksel ve özgün yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri ile geleneksel el sanatlarının değerlendirilmesi 
ve/veya işlenmesi için destek sağlanacaktır.

✎ Desteklenecek uygun geleneksel el sanatları ve yerel tarım ürünleri listesine http://www.tkdk.gov.tr/3022.
aspx adresinden ulaşılmaktadır.

✎ Proje tutarı 15.000 Euro’dan düşük, 200.000 Euro’dan yüksek olamaz. %50 hibe niteliğindedir.

✎ Yatırım, TKDK’nın desteklediği iller arasında ve nüfusu 20.000’in altında kırsal yerleşim birimlerinde uygu-
lanmalıdır.

✎ Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın üzerinde olmamalı; projey-
le ilgili iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü ibraz edebilmeli veya proje konusunda lise ve ya 
üstü diplomaya sahip olmalı veya sadece gerçek kişiler için başvuruda bulunacağı ekonomik aktivite ile Milli 
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TÜBİTAK DESTEKLERİ
1. 1001-BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ 
DESTEKLEME PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?

✎ Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip üniversite personeli

✎ En az lisans mezunu kamu ya da özel sektör çalışanları

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için 
bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklenmektedir.

✎ Proje süresi en fazla 36 ay, destek üst limiti yıllık 120.000 TL’dir.

✎ Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez.

✎ Makine-teçhizat talepleri, toplam bütçe ile dengeli olmalıdır. Makine teçhizat için birim fiyatın 100.000 TL 
üzerinde olmaması gerekir.

✎ Yurt dışı araştırmacılar projede yer alabilmektedir.

Başvuru Dönemi

1. Dönem için son başvuru tarihi 8 Mart 2013

2. Dönem için son başvuru tarihi 6 Eylül 2013

Başvuru Yeri

TÜBİTAK, online başvuru için http://ardeb1001.tubitak.gov.tr/
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3. 1003-ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?

✎ Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip üniversite personeli

✎ En az lisans mezunu kamu ya da özel sektör çalışanları

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, 
izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge 
projeleri desteklenmektedir.

✎ Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, orta ve büyük ölçekli projelerin süresi en fazla 36 ay; destek 
üst limiti, küçük ölçekli projeler için yıllık 500.000 TL, orta ölçekli projeler için yıllık 501.000 TL-1.000.000 TL, 
büyük ölçekli projeler için yıllık 1000.001-2.500.000 TL’dir.

✎ Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez.

✎ Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK 
tarafından karşılanır.

✎ Yurt dışı araştırmacılar projede yer alabilmektedir.

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif (açılan çağrı durumuna göre)

Başvuru Yeri

TÜBİTAK, online başvuru için http://ardeb1003.tubitak.gov.tr/

2. 1002-HIZLI DESTEK PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?

✎ Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi perso-
neli

✎ En az lisans mezunu kamu ya da özel sektör çalışanları

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük 
bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek verilmektedir.

✎ Proje süresi en fazla 12 ay, destek üst limiti yıllık 30.000 TL’dir.

✎ Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez.

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

TÜBİTAK, online başvuru için http://ardeb1002.tubitak.gov.tr/

TÜBİTAK 
DESTEKLERİ
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5. 1008-PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?

✎ T.C. vatandaşları

✎ Şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Ulusal patent başvurusu teşviklerinde 3.000 TL hibe, eğer vekil aracılığı ile başvuru yapılmış ise 450 TL 
ilave hibe ile desteklenir.

✎ Uluslararası patent başvurusu teşviklerinde 3.000 TL hibe, eğer vekil aracılığı ile başvuru yapılmış ise 450 
TL ilave hibe ile desteklenir. Ancak teşvik başvurusu öncesinde başvuru sahibinin Dünya Patent Ofisi (WIPO) 
veya Avrupa Patent Ofisine uluslararası patent başvurusunda bulunması gerekmektedir.

✎ Üçlü-triadic (ABD, Japonya ve Avrupa) patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri 
için sağlanan destek, geri ödemeli olarak verilir. Uluslararası patent başvurusu kaynaklı başvurularda, ulus-
lararası araştırma raporundan sonraki ücretler ile uluslararası patent başvurusu kaynaklı olmayan (bölgesel 
(EPC), ABD ve Japonya) patent başvurularında, EPO’dan, ABD’den ve Japonya’dan alınan araştırma raporun-
dan sonraki ücretler destek kapsamındadır. 100.000 TL’ye kadar destek verilebilir.

✎ Birer yıllık olarak belirlenen her bir teşvik dönemi içerisinde, TÜBİTAK tarafından sağlanan patent başvuru-
su desteğinden tüzel kişiler en fazla 20 başvuru için, gerçek kişiler ise 5 başvuru için yararlanabilirler.

✎ Faydalı model başvuruları bu destek kapsamında değildir.

Başvuru Dönemi: Sürekli aktif

Başvuru Yeri: TÜBİTAK

4. 1007-KAMU KURUMLARI AR-GE PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?

✎ Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip üniversite personeli

✎ En az lisans mezunu kamu ya da özel sektör çalışanları

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Arge’ye dayalı çözüm ihtiyacı olan bir kamu kuruluşunun Müşteri Kurum olmasıyla birlikte, proje yürü-
tücüsü kuruluş olan kamu arge birimleri, özel sektör, TÜBİTAK birimleri ya da Üniversite ile işbirliğinde arge 
projesi yürütülür.

✎ Kamu Araştırmalar Destek Grubu(KAMAG): Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının kar-
şılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla desteklenmektedir.

✎ Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG): Savunma gücümüzün etkinliği, 
caydırıcılığı ve sürekliliği için gereken milli olması zorunlu kritik teknolojilere dayalı bileşen, alt sistem ve 
sistemleri geliştirmek amacıyla desteklenmektedir.

✎ Proje sonucunda elde edilen ve patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, 
know-how, gibi fikri bir hakkın konusunu oluşturabilecek nitelikteki fikri ürünler üzerindeki hakların sahibi 
TÜBİTAK’tır.

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif (açılan çağrı durumuna göre her yıl belirli dönemlerde)

Başvuru Yeri

TÜBİTAK

TÜBİTAK 
DESTEKLERİ
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Başvuru Dönemi

1. Dönem başvuruları 1 Ocak-30 Haziran

2. Dönem başvuruları 1 Temmuz-31 Aralık

Başvuru Yeri

TÜBİTAK

7. 1503-PROJE PAZARI DESTEKLEME PROGRAMI (TEYDEB)

Kimler Yararlanabilir?

✎ En az bir Üniversite ile; sanayi odası, ticaret odası, sanayi ve ticaret odası veya ihracatçı birliğinden en az 
birinin katılımcı olması zorunludur.

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma 
ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya 
uluslararası etkinlik harcamaları desteklenmektedir.

✎ Her bir etkinlik için toplam destek tutarı 25.000 TL, etkinliğe uluslararası katılım olması durumunda 30.000 
TL destek ödemesi yapılır.

✎ Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

6.  1501-SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEYDEB)

Kimler Yararlanabilir?

✎ Tüm sermaye şirketleri

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

✎ Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının 
yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ko-
nularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeleri desteklenmektedir.

✎ Proje süresi en fazla 36 ay, destek oranı %40-60 arasındadır.

✎ Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırıla-
bilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

✎ Bu programa başvuruda bulunulacak projenin bütçesinin 18.750.000. TL’yi geçmesi halinde, proje başvu-
rusuna ilişkin değerlendirme süreçleri Bilim Kurulu’nun onay vermesi koşuluyla başlatılır. Bilim Kurulu gerek 
duyduğu durumlarda, başvuru yapan firmayı sunuma davet ederek, kuruluş yetkilisinin ve proje yürütücüsü-
nün sunuş yapmasını isteyebilir.

✎ Öncelikli alanlardaki projeler için sağlanan temel destek oranı %25 oranında artırılır.

✎ Personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde %60, orta ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin 
projelerinde %75, mikro ve küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde ise %90 oranında des-
tek kapsamına alınır. Projenin Ar-Ge faaliyetinde doktoralı araştırmacı istihdam edilmesi durumunda ise bu 
personele ilişkin harcamanın %100’ü destek kapsamına alınır.

✎ Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı) desteklenmez.

✎ Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, 
arge hizmet giderleri desteklenmektedir.

TÜBİTAK 
DESTEKLERİ
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9. 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (TEYDEB)

Kimler Yararlanabilir?
✎ KOBİ’ler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Destek süresi en fazla 18 ay, destek oranı %75’dir.
✎ Her dönem için toplam destek bütçesi 500.000 TL olup, seçilen ilk 3 proje desteklenecektir.
✎ Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının 
yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ko-
nularında KOBİ’ler tarafından yürütülen projeler desteklenmektedir.
✎ Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, 
arge hizmet giderleri desteklenmektedir.

Başvuru Dönemi
Sürekli aktif
1. Dönem 1 Ocak-30 Haziran
2. Dönem 1 Temmuz-31 Aralık

Başvuru Yeri
TÜBİTAK, online başvuru için https://eteydeb.tubitak.gov.tr/

Başvuru Dönemi
Sürekli aktif

Başvuru Yeri
TÜBİTAK, online başvuru için https://eteydeb.tubitak.gov.tr/

✎ Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri desteklenir. (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzeme-
leri, v.b),

✎ Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve kurye giderleri desteklenir.

✎ Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından etkinlik kapsamında proje fikriyle 
katılacak kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım 
giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri desteklenir.

Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Başvuru Yeri

TÜBİTAK

8. 1505-ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (TEYDEB)

Kimler Yararlanabilir?
✎ Sermaye şirketleri
✎ En az bir üniversite ile; sanayi odası, ticaret odası, sanayi ve ticaret odası veya ihracatçı birliğinden en az 
birinin katılımcı olması zorunludur.

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Destek süresi en fazla 24 ay, destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli kuruluşlara %60 oranındadır. Des-
tek tutarı 1.000.000 TL’dir.
✎ Fizibilite çalışmaları için ilave olarak 10.000 TL tutarında destek verilir.
✎ Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının 
yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ko-
nularındaki projeleri desteklemektedir.
✎ Personel, bursiyer, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer 
hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.

TÜBİTAK 
DESTEKLERİ
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11. 1512-BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI (TEYDEB)

Kimler Yararlanabilir?
✎ 45 yaşından gün almamış lisans/yüksek lisans mezunları
✎ Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler
✎ Mezuniyet tarihi üzerinden 5 sene geçmemiş doktora mezunları
✎ Başvuru sahiplerinin herhangi bir şirkete ortak olmamaları gerekmektedir.

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Aşama 1’de uygun bulunan iş fikirleri için girişimcilik eğitimi ve iş planı hazırlama süresi TÜBİTAK internet 
adresinde duyurulur.
✎ Aşama 2’nin süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla oniki (12) aydır.
✎ Aşama 3 için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen 
destek süreleri geçerlidir. 
✎ Aşama 4 desteğine uygun bulunan kuruluşlar için destek süresi TÜBİTAK internet adresinden duyurulur.
✎ Aşama 2’de verilecek destek tutarı en fazla 100.000 TL hibe şeklindedir.
✎ Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı 
giderleri desteklenmektedir.

Başvuru Dönemi
Sürekli aktif(açılan çağrı durumuna göre)

Başvuru Yeri
TÜBİTAK, online başvuru için https://eteydeb.tubitak.gov.tr/

10. 1511-ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE 
YENİLİK PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEYDEB)

Kimler Yararlanabilir?
✎ Sermaye şirketleri

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Destek süresi ve tutarı konu çağrı ilanlarında belirtilir, destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli kuruluşla-
ra %60 oranındadır. 
✎ Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; Yeni bir ürün üretilmesi, 
mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürü-
cü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında 
yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
✎ Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, 
arge hizmet giderleri desteklenmektedir.
✎ Destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. genel giderler, desteklemeye esas har-
cama tutarının %10’u kadar ilave desteklenir.

Başvuru Dönemi
Sürekli aktif (açılan çağrı durumuna göre)

Başvuru Yeri
TÜBİTAK, online başvuru için https://eteydeb.tubitak.gov.tr/

TÜBİTAK 
DESTEKLERİ
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13. 2236-ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIMI DESTEK
 PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?
✎ Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında 
doktorasını, Tıbbi Bilimler’de doktora veya uzmanlığını tamamlamış olması ya da lisans eğitimi sonrasında 
söz konusu alanlarda en az 4 yıllık araştırma deneyimine sahip olan araştırmacılar

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan, kendi uzmanlık alanların-
da seçkin bilim insanlarının/araştırmacıların araştırmalara katılmak ve teknolojik yenilikler getirmek amacıyla 
yurt içinde istihdamı desteklenmektedir.
✎ Destek üst limiti 50.000 TL’dir.
✎ Destek süresi en az 20, en fazla 24 aydır.
✎ Aylık brüt burs miktarı, deneyimli araştırmacılar için 4.167 Euro, çok deneyimli araştırmacılar için 4.792 
Euro’dur. Ayrıca araştırmanın istihdam edileceği kuruluşa aylık 600 Euro destek verilir.

Başvuru Dönemi
2. Çağrı için son başvuru tarihi 6 Eylül 2013

Başvuru Yeri
TÜBİTAK, online başvuru için http://e-bideb.tubitak.gov.tr

12. 2229-LİSANS VE LİSANS ÖNCESİ, ÖĞRTMEN VE ÖĞRCİLERE YÖNELİK 
BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEKLERİ 

Kimler Yararlanabilir?
✎ İlk, orta ve yüksek öğretim öğrencileri ve öğretmenleri

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Ortaöğretim öğrencilerine yönelik olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretim üyelerinin eğitimi-
ne yönelik etkinlikler, İlk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik bilim danışmanlığı seminerleri ve benzeri 
toplantılar ile ilk, orta ve yükseköğretim çağı öğrencilerinden üstün başarı gösterenlere; Doğa Bilimleri, 
Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzen-
lenmesi planlanan bilim kampları, doğa eğitimleri, teorik ve uygulamalı yaz ya da kış bilim okullarına destek 
sağlanmaktadır.
✎ Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi 3 haftayı geçemez.

Destek Verilecek Bilimsel Etkinlikler:
✎ Temel ve uygulamalı bilimler (Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik) alanlarında ortaöğretim öğ-
rencilerine yönelik olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretim üyelerinin eğitimine yönelik etkinlikler.
✎ İlk ve Ortaöğretim öğrencileri ile Lisans öğrencilerinden üstün başarı gösterenlerin temel ve uygulama-
lı bilimlerde (Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik) çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını 
yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan bilim kampları, doğa 
eğitimleri, teorik ve uygulamalı yaz ya da kış bilim okulları.
✎ İlk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik düzenlenen bilimsel araştırma projesi yürütebilme ve bu ko-
nuda ilk ve ortaöğretim öğrencilerine bilim danışmanlığı yapabilme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan 
bilim danışmanlığı seminerleri ve benzeri toplantılar.
✎ Hizmet içi eğitimler bu programın kapsamı dışındadır.

Başvuru Dönemi: Son başvuru tarihleri; 1. dönem için 15 Mart 2013, 2. dönem için 13 Eylül 2013

Başvuru Yeri: TÜBİTAK, online başvuru için http://e-bideb.tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 
DESTEKLERİ
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15. 2239-GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ 
DESTEKLEME PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?
✎ Öğrenciler

16. 3501-ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?
✎ Son 5 yıl içerisinde doktora/sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmuş araştırmacılar, dere-
cenin alındığı farklı bir üniversitede kadrolu personel olması ve doçent altı akademik unvana sahip olması 
gerekmektedir.

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının araştırma projeleri desteklenmektedir.
✎ Proje süresi ne fazla 36 aydır.
✎ Destek üst limiti yıllık 75.000 TL’dir.
✎ Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez.
✎ Makine-teçhizat destek limiti makine başına en fazla 100.000 TL’dir.

14. 2237-PROJE EĞİTİMLERİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?
✎ Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılar

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri 
Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlan-
maktadır.
✎ Destek üst limiti 50.000 TL’dir.
✎ Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi 1 haftayı geçemez.
✎ Eğitmenlerin yol, iaşe, konaklama giderleri, ders ve danışmanlık ücretleri, eğitim alacak kişilerin yol, iaşe, 
konaklama giderleri, alınıyorsa eğitim danışmanlık hizmeti giderleri karşılanabilmektedir.

Başvuru Dönemi
Sürekli aktif
2013 yılı için son başvuru tarihleri; 1. dönem 8 Şubat 2013, 2. dönem 3 Mayıs 2013, 3. dönem 2 Ağustos 2013, 
4. dönem 1 Kasım 2013

Başvuru Yeri
TÜBİTAK, online başvuru için http://e-bideb.tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 
DESTEKLERİ

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Yurt içinde teorik ve uygulamalı kurs, sertifika ve benzeri programların düzenlenmesi, öğretim üyeleri ile 
öğretmenlerin yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik eğitim programları, yurt içinde ve dışında düzenlenen 
benzer programlara katılım, eğiticilerin yetiştirilmesi, vaka çalışmaları ile örnekler geliştirilmesi, ders müfre-
datının oluşturulması, örgün ve uzaktan eğitimin yapılması ve bu alana yönelik eğitici oyun programlarının 
geliştirilmesi konuları desteklenmektedir.
✎ Detaylı bilgi daha sonra ilan edilecektir.

Başvuru Dönemi
Henüz belli değildir.

Başvuru Yeri
TÜBİTAK
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18. 4005-BİLİM VE TOPLUM PROJE VE ETKİNLİKLERİ

Kimler Yararlanabilir?
✎ En az tezli yüksek lisans mezunu üniversite veya kamu tam zamanlı kadrolu personeli

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Proje süresi en fazla 1 yıldır.
✎ Destek miktarı proje teşvik ikramiyesi hariç en fazla 120.000 TL’dir.
✎ Projenin başka başka bir kurum ve kuruluştan destek alıyor olması değerlendirme açısından olumludur.
✎ Katılımcı sayısı yüksek olan projelere öncelik verilebilecektir.
✎ Eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar TÜBİTAK’a aittir.

Başvuru Dönemi
Çağrı açıklandığında belirlenir.

Başvuru Yeri
TÜBİTAK

19. 5001-AKADEMİK E-KİTAP ÇAĞRISI

Kimler Yararlanabilir?
✎ En az doktora derecesine sahip ve dersin ilgili olduğu alanda lisans veya lisans üstü eğitim almış veya ders 
vermiş kişiler

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Üniversitelerde okutulan lisans derslerine yardımcı olması amacıyla çağı yakalayan teknolojilerle hazırlan-
mış, içeriği problem çözüm setleri, animasyon, etkileşimli uygulamalar vb. ile zenginleştirilmiş Türkçe akade-

Başvuru Dönemi
Sürekli aktif
2013 yılı için son başvuru tarihleri; 1. dönem 8 Mart 2013, 2. dönem 6 Eylül 2013

Başvuru Yeri
TÜBİTAK, online başvuru için http://ardeb3501.tubitak.gov.tr

17. 4003-BİLİM MERKEZİ KURULMASI DESTEK PROGRAMI

Kimler Yararlanabilir?
✎ Büyükşehir belediyeleri

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
✎ Büyükşehir belediyelerine bilim merkezi kurulması projeleri desteklenecektir.
✎ Proje süresi en fazla 6 yıldır.
✎ Bilim merkezi binası, büyükşehir belediyesi tarafından temin edilmelidir.
✎ Projenin başka bir kurum/kuruluştan destek alabilmesi olumlu katkı sağlayacaktır.

Başvuru Dönemi
Sürekli aktif

Başvuru Yeri
TÜBİTAK

TÜBİTAK 
DESTEKLERİ
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mik ders kitapları desteklenmektedir.
✎ Proje süresi 18 aydır.
✎ Destek üst limiti telif bedeli hariç 120.000 TL’dir. 
✎ Destek bedeli, eserin oluşturulması sırasında kullanılacak çizim, animasyon, simülasyon, video, etkileşimli 
uygulamalar gibi dijital eğitim materyalleri geliştirilmesine yönelik alınacak hizmet alımlarını ve harcamaları 
içermektedir.
✎ Ders içeriğini zenginleştirmeye hizmet edecek laboratuvar ve deney malzemesi için yapılacak harcamalar 
sarf malzemesi alımları kapsamında olup destek üst limitinin %10’unu geçemez.
✎ Makine-teçhizat alımları destek kapsamı dışındadır.
✎ Eser için ödenecek toplam telif bedeli 50.000 TL ile sınırlıdır.

Her çağrı dönemi başvuruları, aşağıdaki alanlardan bir kısmını kapsar:
✎ Doğa Bilimleri: Matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, jeoloji, astronomi ve uzay 
bilimleri, istatistik
✎ Mühendislik ve Teknoloji Alanları: Elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, inşaat, endüstri, tekstil, orman, 
metalürji ve malzeme, maden, gıda, biyomühendislik, enerji sistemleri, çevre, kimya, harita, mimarlık
✎ Sosyal Bilimler: Psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişki-
ler, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi, eğitim bilimleri, coğrafya, sosyoloji
✎ Beşeri Bilimler: Tarih, arkeoloji, felsefe

Başvuru Dönemi
7. çağrı için son başvuru tarihi 14/06/2013

Başvuru Yeri
TÜBİTAK Kitaplar Müdürlüğü

TÜBİTAK 
DESTEKLERİ




