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1.BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

1.1 Ar-Ge Merkezleri Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• En az 30(otuz) Ar-Ge personeli istihdam eden şirketler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi: Kamudan ya da uluslararası fonlardan desteklenen ar-ge ve yenilik 

projelerinde harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge 

merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı gelir vergisi indirimine 

tabi tutulur.  

• Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Primi Destekleri: Kamudan ya da uluslararası fonlardan desteklenen 

ar-ge ve yenilik projelerinde çalışan ar-ge ve destek personelinin ücretlerinden Doktoralı için %90, 

diğer çalışanlar için %80 gelir vergisi indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca bu personelin sigorta primi 

işveren hissesinin yarısı 5 yıl boyunca desteklenir. 

• Damga Vergisi İstisnası:  Ar-Ge ve yenilik ile ilgili düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Online başvuru için: https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/arge.aspx 

4) Başvuru Yeri 

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

  

https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/arge.aspx
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1.2 OSB'lere Uygulanan Teşvik ve Muafiyetler 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• OSB Tüzel Kişiliği 

• OSB’lerde yer alan işletmeler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

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 Kanununun 
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 

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 
teslimleri 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 
nedeniyle 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 
yararlanmayan OSB'ler) 

Muaf 
(Belediyelerin çevre 
temizlik 
hizmetlerinden 
yararlanmayan 
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 Kanunu Genel 
tebliği I. Bölüm 
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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. 

 Kalkınmada Öncelikli Yöre 
Kapsamındaki İller 

Normal 
İller 

Gelişmiş 
İller (*) 

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% 

*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. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

4) Başvuru Yeri 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSB Müdürlükleri 
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1.3 Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Stratejik işbirliğinde bulunan işletmeler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve 

uygulamalar tasarlayarak 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 teknolojik niteliği olan projelerini kapsamaktadır. 

• ARGE ve yenilik harcamalarının tamamı gelir vergisi indirimine tabi tutulur. 

• ARGE ve destek personelinin ücretlerinden Doktoralı 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 kâğıtlardan damga vergisi alınmaz. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Online başvuru için: https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/rekabetOncesi.aspx 

4) Başvuru Yeri 

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

  

https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/rekabetOncesi.aspx
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1.4 Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ) 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

•  Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne 

bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de 

yerleşik işletmeler  

2) 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 yürütülecek Ar-Ge projeleri bedelinin en fazla %75’i, proje süresi en fazla 24 ay ancak projenin 

gereksinimlerine uygun olarak en fazla proje süresinin 1/4’ü kadar ek süre verilebilir. 

• Alet, makina, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 

• Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri 

• Danışmanlık ve hizmet alım giderleri 

• Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri 

• Personel giderleri 

• Proje kurum hissesi 

• Nakliye, sigorta ve gümrük 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 geçmemesi gerekir. 

• Proje kapsamında alınması planlanan hizmet alımı tutarının ise, toplam proje bedelinin %20’ sini 

geçmemelidir. 

San-Tez projelerinde proje ortağı firma; 

* Mikro işletme ise en az %15 

* Küçük işletme ise en az %20 

* Orta büyüklükteki işletme ise en az %25 

* Büyük işletme ise en az %35 

oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak 

desteklenecektir. 
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3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Online başvuru için https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/santez.aspx 

4) Başvuru Yeri 

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

1.5 Teknogirişim Sermayesi Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

•  Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde 

mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek 

lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek 

kişiler 

       2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Sözleşme kapsamında yer alan desteklenecek bütçe giderleri; 

(1) Makine/Donanım/Yazılım/Yayın, Sarf Malzemesi, Hizmet Alımı ve Danışmanlık, Personel 

Giderleri ve Genel İşletme Giderlerinden oluşur. 

(2) Hizmet Alımı ve Danışmanlık harcama kaleminin toplamı, toplam bütçenin %20’sini 

geçemez. 

(3) Personel Giderleri harcama kaleminin toplamı 55.000 TL’yi; her bir personelin (işletme 

sahibi dâhil) aylık brüt maaş tutarı ise destek süresi boyunca 3.000 TL’yi geçemez. 

(4) Bütün alımlara katma değer vergisi dâhildir. 

(5) Yurtdışından yapılan alımlarda; gümrük, nakliye vb. giderler desteklenir. 

(6) Genel İşletme Giderleri harcama kalemi; elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, 

telefon ve internet, firma/şirket kuruluş giderleri ile demirbaş kalemlerinden oluşur. 

(7) Sadece ticaret sicil gazetesinde kayıtlı işletme adresine ait genel giderler desteklenir. 

(8) Bilgisayar ve yazıcı/tarayıcı/fotokopi cihazları, Makine/Donanım/Yazılım/Yayın harcama 

kaleminde yer almak kaydıyla desteklenir. 

(9) Demirbaş kaleminde, sadece işletme için zorunlu olan masa, sandalye vb. giderler 

desteklenir. 

(10) Yıllık zorunlu defter tasdiki ve ticaret odası kayıt ücretleri, firma/şirket kuruluş giderleri 

kaleminde desteklenir. 

(11) Bir defaya mahsus olmak üzere, adres değişikliği ile ilgili giderler desteklenir.  

https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/santez.aspx
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• Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla 

destek miktarı 100.000,00 TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir. 

2) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

 

Online başvuru için https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/tgsdDetay.aspx 

3) Başvuru Yeri 

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

1.6 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği 
 

 

1) Kimler Yararlanabilir? 

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

• Girişimci işletmeler 

• Öğretim üyeleri 

 

2) 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 

• Sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol 

uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den muaftır. 

• ARGE ve destek personelinin ücretleriyle ilgili tüm vergilerden 31.12.2023’e kadar muafiyet. Destek 

personeli sayısı en fazla ARGE personeli sayısının %10’u kadar olabilir. 

• ARGE ve destek personelinin sigorta primi işveren hissesinin %50’i 5 yıl boyunca karşılanır. 

• ARGE faaliyeti sonucu seri üretime geçen şirketlerin, seri üretimden elde edecekleri kazançları 

kurumlar vergisi istisnasından yararlanır. Bu istisnaya TÜBİTAK ve benzeri kurumlardan alınan hibeler 

dâhildir. 

b) Öğretim Üyelerine 

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

https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/tgsdDetay.aspx
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• 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 yönetiminde görev alabilmektedirler. 

 

3) Başvuru Dönemi 

 

Sürekli aktif 

Online başvuru için: https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/tgbDetay.aspx 

 

4) Başvuru Yeri 

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

 

1.7 Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanması Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

 

• Ülkemizde yerleşik tüm işletmeler 

• Üniversiteler ve Araştırma Kurumları 

2) 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. 

• Bakanlıkça bütçe imkânları dikkate alınarak desteklenmesi uygun görülen başvurular için talep 

edilen destek tutarının; 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 Bakanlıkça 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, 

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

https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/tgbDetay.aspx
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• 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 giderleri, gidiş ve dönüş ulaşım ücretleri. 

• Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetini karşılamak üzere 

ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren ve ekonomi sınıfı gemi bileti 

ücretleri. 

a) Desteklenmeyen Giderler 

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

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Online başvuru için: https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/urunPazarlamaDestek.aspx 

4) Başvuru Yeri 

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

2. EKONOMİ BAKANLIĞI 

2.1 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

 

• Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler 

       2)    Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Bu destek kapsamında şirketlerin belirlenen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında 

ve belge başına en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Şirket başına yıllık en fazla 250.000 

ABD Dolarına kadar destek verilir. 

• ISO 9000 serisi 

• ISO 14000 serisi 

• CE işareti 

• Uluslararası nitelikteki diğer kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir 

işaretler 

• ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri 

• Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz 

raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) 

2) Başvuru Dönemi 

https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/urunPazarlamaDestek.aspx
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Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir.  

Bilgi için http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler 

3) Başvuru Yeri 

Üyesi Olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği 

  

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler
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2.2 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği 
 

Destek, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, 

hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik 

şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar 

Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar. 

1) Kimler Yararlanabilir? 
 

•   Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, 
film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve 
kuruluşlar, 

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 
 

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları 
 

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında 
tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 

b) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması 
sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı 
şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dâhil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik 
danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en 
fazla 200.000 ABD Doları, 

c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, 
ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler 
ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan 
belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve 
belge başına en fazla 50.000 ABD Doları, 

ç) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en 
fazla 400.000 ABD Doları, 

d) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin 
brüt kira (vergi/resim/harç dâhil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en 
fazla 120.000 ABD Doları, 

e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda 
firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en 
fazla 200.000 ABD Doları, 

f) Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve 
bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara 
yapılan komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, 

desteklenir. 

 
Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları 

 

 Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 
2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 
25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri % 50 oranında ve yıllık 
en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar karşılanır. 
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 Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından 
hastaların tedavi edilmek üzere;  
 

a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri 
hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,  

 
b) Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 

ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı, 
 

 Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları tarafından, 
 
a) yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran 
yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama (5/14) etkinliklerine 
ilişkin giderleri, % 50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları, 
 
b) Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş 
temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen 
eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, 
desteklenir. 
 
Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları 
 

 Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına 
pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, 
çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile 
internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun/uygulama 
başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.  
 

 Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına 
yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke/ülke grubu başına %50 oranında ve 
en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir. 

 

 Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına 
yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri 
uygulama/oyun başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. 

 

 Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da 
kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları 
desteklenir. 
 

 Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından mobil 
uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en 
fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 
25.000 ABD Doları desteklenir. 
 

 Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri % 20 
oranında ve film başına 200.000 ABD Doları tutarında ödenir. 
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 Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için % 50 
oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 
200.000 ABD Doları karşılanır. 
 

Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Destek Unsurları 
 

 Yönetim Danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar; 
 
a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt 

dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD 

Doları, 

b) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve 
yıllık en fazla 400.000 ABD Doları, 

c) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) 
adet personelin brüt ücretleri, %75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları, 

d) Yol ve konaklama dâhil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin 
giderleri % 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Doları, 

e) Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla 
iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına 
en fazla 15.000 ABD Doları 

f) İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına 
ilişkin giderleri, %75 oranında ve organizasyon başına en fazla 120.000 ABD Doları 
desteklenir. 

 
İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı 
 

 İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında 
yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, 
pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına 
en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır. 
 

 İşbirliği kuruluşları bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) adet ticaret ve 10 (on) adet alım 
heyeti programına yönelik desteklerden faydalandırılabilir. 

 

 İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine 
ilişkin; 
 
a) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) 
adet personelin brüt ücretleri, %75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları, 
b) Yol ve konaklama dâhil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin 
giderleri % 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Doları, 
 

 İşbirliği kuruluş tarafından gerçekleştirilen Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve 
kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri 
madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar 
(mali ve hukuki raporlar dâhil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine 
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(mali ve hukuki danışmanlık dâhil) ilişkin giderleri, % 70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 
ABD Doları, 
 

 Reklam, tanıtım ve pazarlama (Ek-1) faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %70 oranında ve yıllık 
en fazla 500.000 ABD Doları, 
 

 Yurt dışında açtıkları birimlerin brüt kira giderleri (hizmet alımları, komisyon ve 
vergi/resim/harç dâhil) %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 300.000 ABD Doları, 
 

 Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde 
düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 70 oranında ve 
program başına en fazla 100.000 ABD Doları, 
 

 Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %70 oranında ve yıllık 
en fazla 300.000 ABD Doları, 
 

 TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık 
tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler %70 oranında 
ve yarışma/etkinlik başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır. 
 

Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik 
Destek Programı 
 

 Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki 
temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en 
fazla 15.000 ABD Doları desteklenir. 
 

 İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım 
organizasyonlarında; 
 

a) Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-
dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında ve 
yararlanıcı/işbirliği kuruluşu başına en fazla 15.000 ABD Doları, 
 
b) İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına 
ilişkin giderleri, %75 oranında ve organizasyon başına en fazla 120.000 ABD Doları, 
desteklenir. 

3) Başvuru Dönemi 
 
Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/hizmetTicareti/anasayfa  

 

 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/hizmetTicareti/anasayfa
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4) Başvuru Yeri 
 

Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü veya 
/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri 

2.3 Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteği 
 

1)  Kimler Yararlanabilir? 

 

• Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan Teknik Müşavirlik Şirketleri 

       2)    Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

Proje Desteği 

İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına 

karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde TMŞ’ler; 

a)            Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %20 oranında, en fazla 

300.000 ABD Doları, 

b)           Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’ndan 5.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için 

%15 oranında, en fazla 500.000 ABD Doları, 

c)            Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları’ndan 10.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler 

için %10 oranında, en fazla 750.000 ABD Doları, 

ç)            Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için %7,5 oranında, en fazla 

1.000.000 ABD Doları, 

desteklenmektedir. 

Yurtdışı Ofis Desteği 

En fazla 7 (yedi) yurt dışı ofis için, 

a) Kira Desteği: Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50’si, 

b) İstihdam Desteği: 

T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si, 

Büro Personeli için, yıllık 36.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si, 

c) Danışmanlık Desteği: Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50’si, en fazla 6 

(altı) yıl süreyle karşılanmaktadır. 
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Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği 

Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım,  pazarlama ve halkla ilişkiler 

harcamalarının % 50’si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır. 

Pazar Araştırması Desteği 

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında 

ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Doları karşılanmaktadır. 

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği 

Sektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri 

dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 

oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Seminer ve Konferans Katılım Desteği 

Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en 

fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, 

organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği 

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin 

ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere 

yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak 

uygulanmaktadır. 

Yurtdışı Eğitim Desteği 

Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 

(iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına 

kadar karşılanmaktadır. 

Yazılım Desteği 

Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin 

harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği 

Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası 

yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları 

desteklenmektedir. 
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Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği 

Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya 

satın alma, yer görme bedeli giderleri %50 oranında, organizasyon başına azami 10.000 ABD Doları 

desteklenmektedir. 

Sektör Örgütlerine Sağlanan Destekler 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: 

Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım,  pazarlama ve halkla ilişkiler 

harcamalarının % 50’si karşılanmaktadır. 

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği: 

Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand 

hizmetleri dahil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve 

kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Yurtdışı Fuar Organizasyonu Desteği: 

Yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara milli katılımlarda; 

a) Salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli 

toplantılara ilişkin giderler %90 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları, 

b) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş 

biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan 

reklamlara ilişkin harcamalar %90 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 70.000 ABD Doları ve 

c) Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak 

bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları 

desteklenmektedir. 

Seminer ve Konferans Katılım Desteği: 

Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en 

fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, 

organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Seminer ve Konferans Organizasyonu Desteği: 

a) Seminer veya konferans faaliyetleri kapsamında salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına 

ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında (yurtdışı 

organizasyonlarda %90), her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları, 

b) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş 

biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklam 

vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90),  

organizasyon başına en fazla 70.000 ABD Doları ve 
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c) Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak 

bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları 

desteklenmektedir. 

Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Heyet Programı Desteği: 

Bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan Kuruluştan ve 

2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, 

tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında program başına 150.000 ABD Dolarına kadar 

karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen müteahhitlik ve teknik 

müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/hizmetTicareti/anasayfa  

4) Başvuru Yeri 

Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü veya /İhracatçı 

Birlikleri Genel Sekreterlikleri 

 

2.4 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği 
 

1)  Kimler Yararlanabilir? 

 

• Türkiye'de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren 

şirket kurum ve kuruluşlar  

       2)    Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi 

İşbirliği kuruluşlarının iştigal sahasına giren hizmet sektörlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması 

amacıyla gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri ve 

pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin giderler;  

a) TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık 

en fazla 500.000 ABD Doları,  

 

b) Birden fazla sektörü temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250.000 

ABD Doları,  

c) Diğer İşbirliği Kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,  

desteklenir.  

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/hizmetTicareti/anasayfa
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Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik başına 250.000 

ABD Doları desteklenir.  

İşbirliği kuruluşlarının ortak projeler hariç olmak üzere aynı anda bir projesi desteklenebilir. Projesi 

sona eren işbirliği kuruluşu yeni bir proje ile başvuru yapabilir. 

Hizmet Sektörü Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Yararlanıcıların Desteklenmesi 

 

Yararlanıcıların, Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alındığı tarihten sonra;  

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında 

tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,  

b) Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve 

Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama 

harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,  

c) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan 

markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak açtıkları yurt dışı birimlere ilişkin;  

 Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dâhil), belediye giderleri, anılan birimlerin 

kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki 

danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 ABD Doları,  

 Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri, 

%50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,  

ç) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı 

markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde 

destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu 

köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira 

(vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile 

anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu 

birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,  

d) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve yurt dışı birim 

açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile 

bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara 

ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en 

fazla 50.000 ABD Doları,  

 

e) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi 

ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 adet mağaza/konaklama 

tesisi/klinik/kafe/lokantaya ilişkin;  

 Kira giderleri %50 oranında ve anılan birimlerin her biri için en fazla iki yıl süresince ve birim 

başına yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,  
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 Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları, %50 oranında ve birim başına en fazla 

50.000 ABD Doları,  

f) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlık faaliyetlerine ilişkin 

giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,  

g) Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen 

şirket/kuruluş tarafından istihdam edilen aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/sağlık kuruluşları için 

tercüman istihdamına yönelik giderleri, aynı anda azami 3 kişi için, %50 oranında ve yıllık en fazla 

200.000 ABD Doları,  

ğ) Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, veri madenciliği/veri 

izleme/değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dâhil olmak üzere %50 oranında ve 

yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,  

desteklenir. 

TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Yararlanıcıların Desteklenmesi 

TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan yararlanıcıların; 

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurt 

dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,  

b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve yurt dışı birim 

açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile 

bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara 

ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,  

c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili, kendisi ve/veya harcama yetkisi 

verilen şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla 5 adet aşçı/şef, yazılımcı, 

mühendis/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri,  

ç) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak 

belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve 

pazarlama harcamaları,  

d) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY® Sertifikasını haiz 

markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak;  

 

  

 

 Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/eğitim 

merkezi/lokanta/kafeye ilişkin;  
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-Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dâhil), belediye giderleri, anılan birimlerin 

kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki 

danışmanlık giderleri,  

-Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon/teknik donanım 

harcamaları, yurt dışı birim başına azami 200.000 ABD Doları,  

 Açtıkları ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile 

farklı markaların satıldığı teşhir mekânı (showroom)/büyük mağazalar (department 

store)/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand 

(floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;  

-Brüt Kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dâhil), belediye giderleri, anılan birimlerin 

kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki 

danışmanlık giderleri,  

-Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına 

azami 200.000 ABD Doları,  

 Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek, 5 yıllık 

destek süresi boyunca toplam azami 100 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/lokanta/kafe 

için;  

-Kira giderleri, anılan herbir birim için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla      

 200.000 ABD Doları,  

-Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları birim başına en fazla 100.000 ABD Doları,  

e) Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dâhil olmak 

üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri,  

 f) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlık faaliyetlerine 

ilişkin giderleri,  

%50 oranında desteklenir. 

TURQUALITY® Programının Desteklenmesi 

 

a) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak/alınan işbirliği kuruluşları ve 

yararlanıcıların iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin 

belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile 

harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı 

kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri,   

b) Marka/ TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan işbirliği kuruluşları, yararlanıcılar ile 

hizmet sektörlerine yönelik olarak ürün/hizmet ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel 

mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, pazar araştırması, 
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markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb konularda gerçekleştireceği eğitim, 

seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,  

c) TURQUALITY® Programının ve hizmet sektörlerinin pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında 

olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında 

gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve 

tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, 

pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri,  

ç) TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile 

eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları,  

d) TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve 

program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da 

tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri,  

yıllık en fazla 15 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir. 

3) Başvuru Dönemi 

 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/hizmetTicareti/anasayfa  

 

4) Başvuru Yeri 

 

Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü veya /İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterlikleri 

  

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/hizmetTicareti/anasayfa
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2.5 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

 

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

 İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik 

İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve 

Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu 

dernek, birlik ve kooperatifleri,) 

        2)   Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından en fazla iki çalışanın katılımı ile 

gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri %70 

oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

  Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının 

oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı 

rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık 

hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en 

fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

 İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına 

yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 

500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.  

 İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında 

kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize 

endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

 Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım 

heyeti programlarına ilişkin bu kuruluşlardan en fazla iki kişinin 

-Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs 

bileti, 

-Toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri, 

-Kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri, 

-Tercümanlık gideri,  

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

- Fuar katılımına ilişkin giderler,  
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- Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,  

- Halkla ilişkiler hizmeti gideri,  

- Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri. 

%50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

 Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için en fazla 3 yıl 

süreyle %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.  

  E-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir. 

  3)   Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD 

 

2) Başvuru Yeri 

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

Müdürlüğü 

  

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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2.6 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Tarım ürünleri ihracatçıları 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

Sıra 

No 
Madde Adı 

İhracat İade 

Miktarı 

 

Azami Ödeme 

Oranı 

1 Kümes Hayvanları Etleri 380 TL/Ton 
%14 

2 Yumurta 35 TL/1000 adet %10 

3 Bal 130 TL/Ton %2 

4 
Süs amacına uygun cinsten 

çiçekler ve tomurcuklar 
400 TL/Ton %9 

5 Sebzeler 160 TL/Ton %10 

6 Kurutulmuş Sebzeler 720 TL/Ton %10 

7 
Meyveler ve Sert Çekirdekli 

Meyveler 
155 TL/Ton %6 

8 Zeytinyağı 30 TL/Ton %2 

9 

Kümes Hayvanları etinden 

yapılmış sosisler ve konserve 

edilmiş ürünler 

485 TL/Ton %10 

10 
Hazırlanmış ya da konserve 

edilmiş balıklar 
485 TL/Ton %5 

11 
Çikolata ve kakao içeren gıda 

müstahzarları 
235 TL/Ton %5 

12 Makarnalar 130 TL/Ton %9 

13 Bisküviler, gofretler, kekler  235 TL/Ton %7 

14 

Dondurulmuş meyve ve sebze 

ile meyve ve sebze işleme 

sanayiine dayalı gıda 

maddeleri 

165 TL/Ton %8 

15 

Reçel, jöle, marmelat, meyve 

veya sert kabuklu meyve 

güreleri veya pastları 

125 TL/Ton %5 

16 
Meyve ve sebze suları, meyve 

nektarları 
320 TL/Ton %12 
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• İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri göz önüne alınarak hesaplanan tutarların, 

ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji 

giderlerinden mahsup edilmesidir. 

• Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan aşağıdaki ürün çeşitleri için geçerlidir. 

Süs çiçekleri ve tomurcuklar, sebzeler, kurutulmuş sebzeler, meyveler ve sert çekirdekli meyveler, 

dondurulmuş meyve sebze ile meyve sebze işleme sanayine dayalı gıda maddeleri, bal, reçel, jöle, 

marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastaları, meyve suları, sebze suları, meyve 

nektarı, zeytinyağı, hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar, kümes hayvanları etleri, yumurta, 

kümes hayvanından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler, kümes hayvanı etinden hazırlanmış ve 

konserve edilmiş ürünler, çikolata ve kakao içeren gıda ürünleri, bisküviler, gofretler, kekler, 

makarnalar 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD 

4) Başvuru Yeri 

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği 

  

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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2.7 Tasarım Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

 

• Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden işbirliği kuruluşları, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve Türk 

Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler yararlandırılabilir. 

 

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

a) Tasarımcı Şirketlerin Desteklenmesi 

    Tasarımcı şirketlerin; 

 Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 

300.000 ABD Doları, 

  Yurt dışı birimlerinin Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD 

Doları, 

 Yurtdışı birimlerinin 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 tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 

150.000 ABD Doları, 

 Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin 

giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları  

tutarında desteklenir. 

b) Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi 

Tasarım ofislerinin; 

 Yurt dışında gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD 

Doları, 

 Yurt dışında açacakları birimlerinin kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 

50.000 ABD Doları, 

 Yurt dışında açacakları birimlerinin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç 

giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 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 tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 

200.000 ABD Doları, 
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 Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin 

giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları 

      tutarında desteklenir. 

 

c) İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi 

 İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk 

tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve 

markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım 

fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-

promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin 

harcamaları, %50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir. 

 İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla 

otuz adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını 

aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri 

harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir. 

 

d) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi 

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için, 

 İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD 

Doları, 

 Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları, 

 Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları, 

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir. 

 

2) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD 

3) Başvuru Yeri 

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği  

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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2.8 Markalaşma ve TURQUALITY® Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

 

• İhracatçı Birlikleri 

• Üretici Dernek/Birlikleri 

• Kurumsal seviyesi yüksek Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler 

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

a) İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Desteklenmesi: 

•Kuruluşların iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda tanıtılması amacıyla 

gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları ve danışmanlıklara ilişkin giderler ile pazar araştırması 

çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri 

- Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250.000 ABD Doları tutarında, 

- Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları    

  tutarında desteklenir. 

•Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)  ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler %80 

oranında ve proje başına yıllık en fazla 500.000 ABD Doları desteklenir. 

 Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik başına 250.000 

ABD Doları tutarında desteklenir. 

 Her Birliğin ve TİM’in aynı anda bir projesi desteklenebilir. Projesi sona eren TİM/Birlikler yeni bir 

projeyle başvuru yapabilir. 

b) Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi: 

Şirketlerin, Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alındığı tarihten sonra; 

• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan 

markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 

ABD Doları, 

• Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, destek kapsamına alınan 

markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 

400.000 ABD Doları, 

• Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan 

markalı ürünleriyle ilgili olarak açtıkları mağaza/lokanta/kafe, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti 

veren birimlere ilişkin; 

-Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dâhil), belediye giderleri, anılan birimlerin 

kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık 

giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 ABD Doları, 

- Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık 

en fazla 300.000 ABD Doları, 
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 Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı 

markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde 

destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe 

(shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira 

(vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile 

anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve 

bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD 

Doları, 

 Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan markalı 

ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teşhir mekanlarına (showroom) ilişkin brüt kira 

(vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile 

anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve 

bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD 

Doları, 

 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, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 

 Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile 

yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin; 

- Kurulum/dekorasyon harcamaları, %50 oranında ve mağaza başına en fazla 50.000 ABD Doları, 

- Kira giderleri %50 oranında, mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 

50.000 ABD Doları, 

 Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderler 

%50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları, 

 Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi 

verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı 

anda azami 3 kişi için, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, 

 Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 

ABD Doları, 

  desteklenir. 

 

c) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi 

TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin; 

 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 güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil 

her türlü giderleri,  
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 TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya 

harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, 

aşçı/şef giderleri,  

 Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY® 

Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri tanıtım harcamaları,  

 Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY® 

Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak; 

-Yurtdışında açacakları mağaza/lokanta/kafeye ilişkin brüt kira (depo için ardiye gideri, 

vergi/resim/harç dâhil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun 

mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, 

-Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, 

mağaza/lokanta/kafe başına azami 200.000 ABD Doları, 

- Açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı 

markaların satıldığı teşhirmekanı (showroom)/büyük mağazalar (department 

store)/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shopin shop), kiosk, stand 

(floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira (depo için ardiye gideri, 

vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun 

mahal araştırması ve komisyon harcamaları, hukuki danışmanlık giderleri ile kiralanan birimin 

konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 200.000 ABD 

Doları, 

 Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek, 5 yıllık 

destek süresi boyunca toplam azami 100 mağaza için, 

- Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 

200.000 ABD Doları, 

- Kurulum/Dekorasyon harcamaları mağaza başına azami 100.000 ABD Doları, 

 Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, EK-2’de belirtilen 

danışmanlıklara ilişkin giderler, 

 Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, 

%50 oranında desteklenir. 

d) TURQUALITY® Programının Desteklenmesi 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda; 

 Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi 

kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, 

performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile 

harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® 

Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve 

danışmanlık giderleri, 

 Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve 

üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-

planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, 
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reklam, vb konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. 

faaliyetlerine ilişkin giderleri, 

 TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı 

imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü 

halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik 

gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar 

haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri, 

 TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik 

giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları, 

 TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, 

uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu 

konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en fazla 35 

milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir. 

Destek süresi Marka Destek Programı için 4 yıl, TURQUALITY® Destek Programı için 5 yıl 

Marka Destek Programından “TURQUALITY® Destek Programına geçen bir şirketin yararlanabileceği 

toplam destek süresi 72 ayı geçemez. 

Destek oranı şirketler için %50, ihracatçı birlikleri için %80 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD? 

4) Başvuru Yeri 

Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü 

 

 

  

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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2.9 Fuar Katılım Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonlar 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

a) Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi 

 Organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli 

esas alınarak hesaplanan destek tutarı toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer 

katılımcıların katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla 

desteklenebilir. 

- Destek talebi, katılımcıya verilecek hizmetleri detaylı olarak içeren, organizatör ile katılımcı 

arasında yurt dışı fuar organizasyonu öncesinde yapılan sözleşmenin incelenmesiyle 

değerlendirilir, sözleşmede genel olarak standart olarak verilecek nakliye hizmetine ilişkin 

hacim veya ağırlık aşımının, standart dışı stant ve ilave stant dekorasyon/donanım malzemesi 

maliyetinin, katılımcı tarafından ayrıca ödeneceğinin belirtilmiş olması ve düzenlenen 

faturada bu durumun açıkça yer alması gerekmektedir. 

-Yurt dışı fuarlara iştiraklerinde komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana 

sanayi, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel 

mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektörlerindeki ürünleri sergileyen katılımcıların ilave 

fuar nakliye masraflarının desteklenmesi, organizatör ile katılımcı arasında yapılan 

sözleşmede belirtilen standart nakliye hizmeti bedelinin (hacim veya ağırlık karşılığı maliyet) 

aşımı durumunda geçerlidir 

 Her bir yurt dışı fuar organizasyonunun katılım bedeli, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) 

ilan edilir. Destek hesaplaması yapılırken Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen katılım bedeli 

esas alınarak hesaplanan destek tutarı aşılmaması kaydıyla fatura ve ödeme belgesi 

karşılaştırılarak düşük olan tutar değerlendirilir. 

b) Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarına İlişkin Organizatörün Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi  

 Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli 

Katılımlara ilişkin Bakanlığa sunulacak tanıtım projesinde, ilave tanıtım desteği talep 

edilmesinin gerekçeleri açık ve anlaşılır biçimde ortaya konulduktan sonra; projelendirilen 

tanıtım faaliyetlerine ilişkin zamanlama, kullanılacak tanıtım yöntemi, araçlar, hedef kitle ve 

ayrıntılı tahmini maliyet tablosunu kapsayan bir rapor yer alır. İlave tanıtım desteği 

başvuruları Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

 Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, Türk gazeteleri vb. basın-yayın 

organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. 

 Organizatörün, toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere fuar konusu sektör/sektörlerin, 

katılımcıların ve/veya Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve katılımcılara iletişim hizmetleri 
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(internet ve fuarın yetkili organizatörünce sağlanmaması halinde faks) vermeye yönelik 

oluşturduğu info-standın destekten yararlanabilmesi için, fuar gözlemcisinin raporunda bahse 

konu hizmetlerin verildiğinin tespit edilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir. 

c) Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımlara İlişkin Destekler Bireysel 

Katılımların Desteklenmesi 

 Katılıma ilişkin düzenlenecek faturalarda yer alan boş alan ve stant harcaması kalemleri 

değerlendirmeye alınır. 

 Nakliye desteği sadece yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla gönderilecek fuara ilişkin 

ürün ve malzemeler için geçerli olup, malın ilk çıkış yeri ile ilk katılım sağlanan fuar yeri 

arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Destek, katılımcının ürünlerinin geri 

getirilmesi durumunda gidiş-dönüş, geri getirilmemesi durumunda yalnızca gidiş olarak 

hesaplanır. 

 Desteklenecek stant harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, 

ışıklandırma, halı, masa, sandalye, sergilemeye yardımcı unsurlar gibi standın mütemmim 

cüz’ü olarak nitelendirilecek “stant ile ilgili harcamaları” içermektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD? 

4) Başvuru Yeri 

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri 
 

2.10 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, 

komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri 

• 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) 

• İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Şirketlerin yıllık toplam 20.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) 

saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %70'i 

• İşbirliği Kuruluşlarının, Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi; İş planı ve ihracat 

stratejilerinin hazırlanması ve izlenmesi; İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır 

hale getirilmesi; Süreç iyileştirme ve yönetimi; Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı; 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 danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile 

program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75'i ve proje bazında en fazla 

400.000 ABD Doları 

• İşbirliği Kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam 

giderlerinin en fazla %75'i 

• İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar 

araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, 

eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 $’a 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 $’a kadar, ulaşım-konaklama-tanıtım ve organizasyon 

giderlerinin en fazla %75'i 

• Şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları proje bazlı danışmanlık hizmetlerine 

ilişkin giderlerinin % 70’i 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD? 

4) Başvuru Yeri 

Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü 

2.11 Yatırım Teşvik Uygulamaları 
 
UYGULAMALAR 

 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik 
sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 

1- Genel Teşvik Uygulamaları 
2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları 
3- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 
4- Stratejik Yatırımların Teşviki 

 Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Destek Unsurları 
Genel Teşvik 
Uygulamaları 

Bölgesel 
Teşvik 
Uygulamaları 

Büyük Ölçekli 
Yatırımların 
Teşviki 

Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

KDV İstisnası     

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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Gümrük Vergisi Muafiyeti     

Vergi İndirimi     

Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteği 

    

Gelir Vergisi Stopajı Desteği*     

Sigorta Primi  Desteği*     

Faiz Desteği **     

Yatırım Yeri Tahsisi     

KDV İadesi***     

* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır 
** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.  
*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 

 

 Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il 
dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:  

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

Ankara  Adana   Balıkesir Afyonkarahisar   Adıyaman Ağrı    

Antalya Aydın   Bilecik Amasya  Aksaray Ardahan 

Bursa   Bolu    Burdur  Artvin  Bayburt Batman  

Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın  Çankırı Bingöl  

İstanbul Denizli Karabük Çorum   Erzurum Bitlis  

İzmir   Edirne  Karaman Düzce   Giresun Diyarbakır 

Kocaeli Isparta Manisa  Elazığ  Gümüşhane Hakkari 

Muğla   Kayseri Mersin    Erzincan Kahramanmaraş Iğdır   

  Kırklareli Samsun  Hatay   Kilis   Kars    

  Konya   Trabzon Kastamonu Niğde   Mardin  

  Sakarya Uşak    Kırıkkale Ordu    Muş     

  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt   

  Yalova    Kütahya Sinop   Şanlıurfa 

      Malatya Tokat   Şırnak  

      Nevşehir Tunceli Van     

      Rize    Yozgat    

      Sivas       

8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL 

 

 Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  
 Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı, 

o 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL 
o 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir. 

 Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon 
TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir 
il için ayrı ayrı belirlenmiştir. 
 Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere 
sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır. 
 Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir. 
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DESTEK UNSURLARI 
Katma Değer Vergisi İstisnası:  
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve 
teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.  
 
Gümrük Vergisi Muafiyeti:  
Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük 
vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.  
Vergi İndirimi:  
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak 
uygulanmasıdır. 
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:  
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren 
hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 
Gelir Vergisi Stopajı Desteği:  
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin 
edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde 
öngörülür.  
Sigorta Primi Desteği:  
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi 
hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede 
gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde 
öngörülür.   
Faiz Desteği:  
Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir 
finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan 
krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.  
Yatırım Yeri Tahsisi:  
Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
yatırım yeri tahsis edilmesidir. 
Katma Değer Vergisi İadesi:  
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında 
gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.  
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GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI 

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, 

asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik 

Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.   

Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları 

Veya Kapasiteleri 

      

Sektö
r 

Kodu 

US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden 
Yararlanacak Sektörler 

4. Bölge 5. Bölge 

1 0121,0122.2 Entegre damızlık 
hayvancılık yatırımları dahil 
olmak üzere entegre 
hayvancılık yatırımları 
(dipnot 5'te belirtilen asgari 
kapasite şartlarına 
uymayan yatırımlar hariç)                                                                                         

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği 
(balık yavrusu ve yumurtası 
üretimi dahil)                                                                                                                                                                                          

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

3 15 Gıda ürünleri ve içecek 
imalatı (dip not 6'da 
belirtilen yatırım konuları 
hariç)                                                                                                                                                                                

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip 
not 8'de belirtilen şartları 
sağlamayan iplik ve 
dokuma yatırımları hariç)                                                                                                                                                        

Tekstilin 
apreleme

si 
yatırımlar
ı için 10 
Milyon 

TL, diğer 
yatırım 

konuların
da 1 

Milyon TL 

Tekstilin 
aprelemesi 

yatırımları için 
10 Milyon TL, 
diğer yatırım 
konularında 1 

Milyon TL 

5 18 Giyim eşyası imalatı                                                                                                                                                                                                                                            1 Milyon 
TL'nin 

üzerinde
ki tevsi 

ve 
moderniz

asyon 
yatırımlar

ı 

500 Bin TL 

6 19 Derinin tabaklanması ve 
işlenmesi                                                                                                                                                                                                                               

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

7 1911 Derinin tabaklanması, 
işlenmesi (sadece İstanbul 
Deri İhtisas OSB ve Tuzla 
OSB'de yapılacak 

- - 
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yatırımlar)                                                                                                                                                         

8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, 
ayakkabı vb. imalatı                                                                                                                                                                                                                

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

9 20 Ağaç ve mantar ürünleri 
imalatı (mobilya hariç), 
hasır ve buna benzer 
örülerek yapılan 
maddelerin imalatı                                                                                                                                                       

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri 
imalatı                                                                                                                                                                                                                                 

10 
Milyon TL 

10 Milyon TL 

11 24 Kimyasal madde ve 
ürünlerin imalatı                                                                                                                                                                                                                             

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

12 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu 
Bileşenlerin İmalatı                                                                                                                                                                                                                   

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

13 2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve 
diğer zirai-kimyasal 
ürünlerin imalatı                                                                                                                                                                                              

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta 
kullanılan kimyasal ve 
bitkisel kaynaklı ürünlerin 
imalatı                                                                                                                                                                            

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

15 2424 Parfüm ile kozmetik ve 
tuvalet malzemeleri imalatı                                                                                                                                                                                                              

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

16 2429.1 Patlayıcı madde imalatı                                                                                                                                                                                                                                         1 Milyon 
TL  

500 Bin TL 

17 2511 İç ve dış lastik imalatı                                                                                                                                                                                                                                        1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

18 26 (261, 2693.2, 
2694.1, 2695.3 ve 
2695.4 hariç) 

Metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı (cam ve 
cam ürünleri, fırınlanmış 
kilden kiremit, briket, tuğla 
ve inşaat malzemeleri, 
çimento, hazır beton ve 
harç hariç)                                                                                            

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

19 26 (2610.2.03.01, 
2693.2, 2694.1, 
2695.3, 2695.4 
hariç) 

Metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı (çok katlı 
yalıtım camları, kiremit, 
briket, tuğla, çimento, hazır 
beton ve harç hariç)                                                                                                                               

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

20 26 (2693.2, 
2694.1, 2695.1, 
2695.3, 2695.4, 
2610.2.03.01 
hariç) 

Metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı 
(fırınlanmış kilden, kiremit, 
briket, tuğla ve inşaat 
malzemeleri, çimento, 
inşaat amaçlı beton 
ürünleri, hazır beton, harç, 
çok katlı yalıtım camları 
hariç)                                                        

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

21 2610.1, 2610.2 
(2610.2.03.01 
hariç),  2610.3, 
2610.4 

Düz cam, düz camın 
şekillendirilmesi ve 
işlenmesi (çok katlı yalıtım 
camları hariç) çukur cam ve 
cam elyafı imalatı                                                                                                                                             

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  
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22 2610.1, 2610.2 
(2610.2.03.01 
hariç),  2610.3, 
2610.4, 2610.5.07, 
2691.3 

Düz cam, düz camın 
şekillendirilmesi ve 
işlenmesi (çok katlı yalıtım 
camları hariç) çukur cam, 
cam elyaf ve camdan 
elektrik izolatörleri ve 
seramik yalıtım 
malzemeleri imalatı                                                                                 

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

23 2691.2, 2691.3, 
2693.1 

Seramikten yapılan sıhhi 
ürünler, seramik yalıtım 
malzemeleri, seramik karo 
ve kaldırım taşı imalatı                                                                                                                                                           

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

24 2695.1 İnşaat amaçlı beton 
ürünleri imalatı                                                                                                                                                                                                                            

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

25 2695.1, 2694.2.01, 
2694.3.01 

Metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı; inşaat 
amaçlı beton ürünleri 
imalatı, kireç, alçı                                                                                                                                                                    

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

26 2695.1, 
2699.2.06.30 

İnşaat amaçlı beton 
ürünleri imalatı ve ısı veya 
ses izole edici eşya ve 
karışımlar                                                                                                                                                                             

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana 
metal sanayi, metal döküm 
sanayi                                                                                                                                                                                                      

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

28 28 Metal eşya                                                                                                                                                                                                                                                      1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

29 2812.2, 2813 Merkezi ısıtma radyatörleri 
ve kazanlarının imalatı, 
buhar kazanı imalatı 
(merkezi kalorifer kazanları 
hariç)                                                                                                                                                   

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

30 29 Makine ve teçhizat imalatı                                                                                                                                                                                                                                      1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

31 2929 Sınai kalıp                                                                                                                                                                                                                                                     1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

32 30 Büro, muhasebe ve bilgi 
işlem makineleri imalatı                                                                                                                                                                                                                

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

33 31 Elektrikli makine ve 
cihazları imalatı                                                                                                                                                                                                                          

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

34 32 Radyo, televizyon, 
haberleşme teçhizatı ve 
cihazları imalatı                                                                                                                                                                                                    

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik 
aletler imalatı                                                                                                                                                                                                                   

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan 
sanayi                                                                                                                                                                                                                               

Motorlu 
kara 

taşıtların
da 

yatırım 
tutarı 50 
Milyon 

TL; 
motorlu 

kara 
taşıtları 

Motorlu kara 
taşıtlarında 

yatırım tutarı 
50 Milyon TL; 
motorlu kara 
taşıtları yan 
sanayinde 

yatırım tutarı 
1 Milyon TL 
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BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik 

ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım 

yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

yan 
sanayind
e yatırım 
tutarı 1 

Milyon TL 

37 3530.0.15 Hava taşıtları ve 
motorlarının bakım ve 
onarımı                                                                                                                                                                                                                 

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet 
üretimi                                                                                                                                                                                                                                  

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

39 361 Mobilya imalatı (sadece 
metal ve plastikten imal 
edilenler hariç)                                                                                                                                                                                               

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

40 361 Mobilya imalatı (sadece 
plastikten imal edilenler 
hariç)                                                                                                                                                                                                        

1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

41 5510.1.01, 
5510.2.01,5510.3.
02, 5510.5.02, 
5510.5.04 

Oteller                                                                                                                                                                                                                                                         3 yıldız 
ve üzeri 

3 yıldız ve 
üzeri 

42 5510.3.01 Öğrenci yurtları                                                                                                                                                                                                                                                100 
öğrenci 

100 öğrenci 

43 6302.0.01 Soğuk hava deposu 
hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                    

500 
metrekar

e 

500 metrekare 

44 6302.0.03 Lisanslı  depoculuk                                                                                                                                                                                                                                             1 Milyon 
TL  

1 Milyon TL  

45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul 
öncesi eğitim hizmetleri 
dahil, yetişkinlerin 
eğitilmesi ve diğer eğitim 
faaliyetleri hariç)                                                                                                                                            

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

46 8511.0.01-05, 
8511.0.99,  
8531.0.01-03 

Hastane yatırımı, huzurevi                                                                                                                                                                                                                                      Hastane: 
500 Bin 

TL 
Huzurevi: 
100 kişi 

Hastane: 500 
Bin TL 

Huzurevi: 100 
kişi 

47   Akıllı çok fonksiyonlu teknik 
tekstil 

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

48   Atık geri kazanım veya 
bertaraf tesisleri 

500 Bin 
TL 

500 Bin TL 

49   Kömür gazı üretimi (sentez 
gazı) 

50 
Milyon TL 

50 Milyon TL 

50   Seracılık 10 dekar 10 dekar 
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BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI 

Destek Unsurları 
BÖLGELER 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Vergi İndirimi 
Yatırıma Katkı 

Oranı (%) 

OSB Dışı 15 20 25 30 40 50 

OSB İçi 20 25 30 40 50 55 

Sigorta Primi 

İşveren Hissesi 

Desteği 

Destek Süresi 

OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Faiz Desteği 

İç Kredi 

YOK YOK 

3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan 

Döviz / Dövize Endeksli 

Kredi 
1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan 

Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

 

 Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları 
şöyledir: 

o Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak 
turizm yatırımları, 

o Madencilik yatırımları, 

o Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, 

o 20 Milyon Türk lirası üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları, 

o Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma 
sanayine yönelik olanlar), 

o Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları, 

o Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, 

o Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE 
projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, 

o Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki 
yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL 
tutarındaki motor aksamları,  aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik 
yatırımlar, 
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o Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve 
izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan 
madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları. 

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde 

desteklenmektedir. 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR 

Sıra 
No 

Yatırım Konuları 
Asgari Sabit Yatırım Tutarları 

(Milyon TL) 

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 

2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 

3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 

4 
Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları: 
a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 
b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 

 
200 
50 

5 
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı 

Yatırımları 

50 

6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 

7 Elektronik Sanayi Yatırımları 

8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 

9 İlaç Üretimi Yatırımları 

10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 

11 
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı 

Yatırımları 

12 

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: 
[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik 

madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal 
üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre 

madencilik yatırımları dahil)] 
 

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI 

Destek Unsurları 
BÖLGELER 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası  VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti  VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Vergi İndirimi 

Yatırıma 

Katkı Oranı 

(%) 

OSB Dışı 25 30 35 40 50 60 

OSB İçi 30 35 40 50 60 65 

Sigorta Primi 

İşveren Hissesi 

Desteği 

Destek 

Süresi 

OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

 

Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta 
primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir: 
 

 OSB’lerde yapılacak yatırımlar, 

 Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları, 

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik 

yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan 

yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir. 

o Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması, 

o Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,  

o Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu 

şart aranmayacaktır), 

o Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt içi 

üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) 

 

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 



   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 51 / 170 
 

 

 

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI 

Destek Unsurları 
BÖLGELER 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR 

Vergi İndirimi 
Yatırıma Katkı 

Oranı (%) 
50 

Sigorta Primi 

İşveren Hissesi 

Desteği 

Destek Süresi 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR 

Faiz Desteği 

İç Kredi 5 Puan 

Döviz / Dövize 

Endeksli Kredi 
2 Puan 

Sigorta Primi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) 

KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) 

 

Başvuru Dönemi 

Sürekli Aktif 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/yatirimTesvikD/yatirimTesvik-

Genel_BilgiD? 

Başvuru Yeri 

Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

Kalkınma Ajansları 

 

 

  

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/yatirimTesvikD/yatirimTesvik-Genel_BilgiD
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/yatirimTesvikD/yatirimTesvik-Genel_BilgiD
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2.12 Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

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

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• 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 birimin 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, 

• 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 desteklenir. 

• Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, 

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama 

giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD 

Dolarına kadar desteklenir. 

• Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de 

üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka 

tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da 

marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına 

kadar desteklenir. 

• Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı 

ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış 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. 

• Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve 

korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

Destek süresi 4 yıl ve 15 yurt dışı birim ile sınırlıdır. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli Aktif 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD? 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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4) Başvuru Yeri 

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği 

2.13 Eğitim Desteği 
 

Şirketlerin ve yazılım firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak için şirket 

personelinin alacağı eğitim giderlerinin karşılanmasıdır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

 

 Sınai ve ticari şirketleri, 

 Yazılım şirketleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

 Eğitim giderleri, % 70 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

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

 Eğitimlerin süresi 60 saati geçmemeli ve yurt içinde düzenlenmelidir. 

 Eğitimleri sadece Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Bilgi Platformu Başkanlığı tarafından eğitimci 

statüsü verilen şirketler verebilir 

 

3) Başvuru Dönemi 

 Sürekli Aktif 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD? 

4) Başvuru Yeri 

Başvuru sahibi ilgili evrakları hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Bilgi Platformu 

Başkanlığı’na (www.ibp.gov.tr) başvuru yapar.  

 

2.14 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 
 

Bu desteğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının 

Pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar 

Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır. 

 

1) Kimler Yararlanabilir? 

 Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler 

 İşbirliği Kuruluşları 

 

 

 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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2)     Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

a) Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği 

 Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar 

araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en 

fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

 Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının; 

- Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti 

ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri, 

- Günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri 

Desteklenir. 

 

b) Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği 

 Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının 

oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı 

rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık 

hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en 

fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

 İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına 

yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 

500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

 

c) Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği 

 

 Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım 

heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar 

desteklenir. 

 İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde; 

 

-Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde 

bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda 

kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama 

giderleri, 

- Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde 

bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD Dolarını 

geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri, 

-Tanıtım ve Organizasyon Giderleri(tercümanlık gideri, seminer, konferans, toplantı ve ikili 

görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, fuar katılımına ilişkin giderler, görsel ve yazılı 

tanıtım giderleri, halkla ilişkiler hizmeti gideri, sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri) 

desteklenir. 
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d) E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği 

 Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve 

yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

 E-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir. 

3) Başvuru Dönemi 

 Sürekli Aktif 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD? 

 

4) Başvuru Yeri 

Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü 

2.15 Düzenlenen Dâhilde İşleme İzin Belgeleri 
 

İhracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç 

pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla; ithal girdi kullanılan işlem görmüş 

ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine 

ilişkin tedbirlerdir. 

Bu tedbirler 3 türlüdür: 

a) Dâhilde İşleme Rejimi 

b) Hariçte İşleme Rejimi 

c) Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması 

1) Kimler Yararlanabilir? 

    Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan ihracatçı şirketler 

2)     Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

a) Dâhilde İşleme Rejiminin Sağladığı Destekler 

 İthalatta Gümrük Vergisi, KDV,  

 ÖTV ile Diğer Vergi ve Fonlardan Muafiyet  

 Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile KKDF İstisnası  

 Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama  

 Yurt İçi Alımlarda KDV’de Tecil-Terkin Uygulaması  

 Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade edilmesi  

 İthalatta Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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b) Hariçte İşleme Rejiminin Sağladığı Destekler 

 Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya 

serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten 

yararlanarak serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili 

faaliyetleri ile ilgili faaliyetlerin desteklenmesidir. 

c) Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması 

İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde 

vergi, resim ve harç istisnası uygulanmasıdır. 

    İstisnai Kapsam; 

 İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin 

finansmanında kullanılmak kaydıyla bankalarca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası 

krediler ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi, 

 İhracatla ilgili işlem yapan bankaların, faktöring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve 

diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve 

faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla nakden veya 

hesabına aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri, 

 Dâhilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve 

bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler, 

 İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz 

kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle 

düzenlenen kâğıtları içerir. 

3) Başvuru Dönemi 

 Sürekli Aktif 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD? 

4) Başvuru Yeri 

Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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2.16 İstihdam Desteği 
 

Bu desteğin amacı, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete 

ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yükseköğrenimli yönetici ve eleman 

istihdamının sağlanmasıdır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

    Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan sektörel dış ticaret şirketleri 

2)     Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

Sektörel dış ticaret şirketlerinin 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, 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan azami bir yıl süreyle karşılanır. 

3) Başvuru Dönemi 

 Sürekli Aktif 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD? 

4) Başvuru Yeri 

Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü 

 

3. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

3.1 Alternatif Ürün Desteği 
 

1)    Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler 

2)    Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Patates siğili hastalığına karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa 

bırakılması durumunda 110 TL/dekar destek verilir. 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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3)    Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için; http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Findik-

Alan-Bazli-Gelir-ve-Alternatif-Urun-Destegi 

4)   Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri 

3.2 Ar-Ge Destekleri 
 

1) 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 

2) 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 girdi alımları, 

 Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık ve benzeri hizmet alımları, 

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

onarım giderleri, 

 Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri, 

 Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere katılım ücretleri,  

 Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler,  

 Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri. 

3)   Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi  

 4)   Başvuru Yeri 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM) 

  

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Findik-Alan-Bazli-Gelir-ve-Alternatif-Urun-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Findik-Alan-Bazli-Gelir-ve-Alternatif-Urun-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi
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3.3 Biyolojik Mücadele Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Örtü altı bitkisel üretimde(domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak) biyolojik mücadele desteği 350 

TL/dekar, biyoteknik mücadele desteği(feromon+tuzak) 110 TL/dekar 

• Açık alanda bitkisel üretimde biyolojik mücadele desteği(turunçgiller ve nar) 35 TL/dekar, 

biyoteknik mücadele desteği(turunçgiller, açıkta domates, elma, bağ, kayısı) 35 TL/dekar, zeytin 

biyoteknik mücadele desteği 15 TL/dekar 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif  

Detaylı bilgi için: http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Biyolojik-ve-Biyoteknik-

Mucadele-Destegi  

4) Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri 

  

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Biyolojik-ve-Biyoteknik-Mucadele-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Biyolojik-ve-Biyoteknik-Mucadele-Destegi


   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 60 / 170 
 

 

3.4 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması(ÇATAK) Desteği 
 

ÇATAK Programında,  toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, 

erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması 

amaçlanmaktadır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, 

Bingöl Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, 

Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, 

Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, 

Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 51 ilde faaliyet gösteren çiftçiler, 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

ÇATAK Programı kapsamında destekleme yapılacak alanlarda, üç ayrı kategoride belirlenen 

uygulamalara 3 yıl süreyle ödeme yapılmaktadır. 

 

Bu kapsamda; 

 

 1 inci kategori: Minimum toprak işlemeli tarım uygulamalarına 30 TL/da, 

 

 2nci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ve erozyonun engellenmesi 60 TL/da,                                    

 

 3ncü kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 135 TL/da ödeme  

yapılır. 

 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif  

Detaylı bilgi için: http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-

Destekler/Catak-Destegi 

4) Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri 

  

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler/Catak-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler/Catak-Destegi
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3.5 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak Çiftlik 

muhasebe veri ağı(ÇMVA) sistemine kayıtlı olan tarımsal işletmeler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• İşletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2016 yılında 425 TL katılım desteği ödenir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için:  

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21535&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

=%C3%A7iftlik# 

4) Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri 

  

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21535&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7iftlik
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21535&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7iftlik
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3.6 Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulamaları 
 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım 

ve İşletme Kredisi Kullandırılması 

 

Bu destek, 14/12/2015 tarihli ve 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. 

Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve 

İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, tarımsal üreticilerin finansman 

ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere T.C. Ziraat 

Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasını 

kapsar. 

 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Uygulama esaslarındaki şartları sağlayan işletmeler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

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 

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 

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 
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Diğer Üretim Konuları 0-500.000 25 25 

 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21450&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

=2016/8 

4) Başvuru Yeri 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri 

 

3.7 Hayvancılık Destekleri 
 

1)Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

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 400 TL/baş 

4 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave 70 TL/baş 

5 Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş 

6 Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave 35 TL/baş 

7 Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından 
doğan buzağı ilave 

75 TL/baş 

8 Malak  150 TL/baş 

9 Sürü Yöneticisi İstihdamı 5.000 TL/kişi 

10 GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde besilik materyal üretim 
desteği(Anaç Sığır) 

350 TL/baş 

11 Koyun-Keçi 22 TL/baş 

12 Tiftik 22 TL/kg 

13 Manda, koyun-keçi sütü 0,2 TL/lt 

14 Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde Islah Amaçlı Süt Kalitesinin 
Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak süt analizleri 

50 TL/baş 

15 Tohum(İpek Böcekçiliği) 40 TL/kutu 

16 1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer 30 TL/kg 

17 Arılı kovan 10 TL/kovan 

18 Bombus arısı 60 TL/koloni 

19 Alabalık 0,65 TL/kg 

20 Çipura- levrek 0,85 TL/kg 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21450&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=2016/8
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21450&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=2016/8
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21 Yeni türler 1 TL/kg 

22 Midye 0,05 TL/kg 

23 Yonca (sulu) 50 TL/dekar 

24 Yonca (kuru)  30 TL/dekar 

25 Korunga 40 TL/ dekar 

26 Tek yıllıklar 35 TL/dekar 

27 Silajlık tek yıllıklar 50 TL/dekar 

28 Silajlık mısır (sulu) 75 TL/dekar 

29 Silajlık mısır (kuru)  35 TL/dekar 

30 Yapay çayır-mera 100 TL/dekar 

31 Hastalıktan ari işletmedeki sığır 375 TL/baş 

32 Şap Aşısı(Büyükbaş)  0,75 TL/baş 

33 Şap Aşısı (Küçükbaş) 0,50 TL/baş 

34 Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL/baş 

35 Brucellosis (Küçükbaş)  0,50 TL/baş 

36 Büyükbaş Koruma 550 TL/baş 

37 Küçükbaş Koruma 80 TL/baş 

38 Arı Koruma 40 TL/kovan 

39 Halk Elinde Manda Islahı 800 TL/ baş 

40 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Anaç 70 TL/baş 

Yavru 50 TL/baş 

41 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Anaç  35 TL/baş 

Yavru 20 TL/baş 

42 Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği 150 TL/baş 

43 Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği 200 TL/baş 

44 Yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) 
mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş'a kadar tam, 600 
baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına destek verilir 

Bakanlık belirler 

 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-Desteklemeleri 

4) Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri 

  

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-Desteklemeleri
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3.8 KKYDP Bireysel Sulama ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi 

Programı 
 

Bu desteğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve 

ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine 

uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin 

gelir düzeyinin yükseltilmesidir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı; gerçek kişiler, tarımsal şirketler, sulama kooperatifleri, tarımsal 

kalkınma kooperatifleri 

2) 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,  

Bu destek kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım 

tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. 

• Gerçek kişi başvurularında %50 oranında 100.000 TL hibe, 

• Tüzel kişi başvurularında %50 oranında 200.000 TL hibe, 

3) Başvuru Dönemi 

Başvuru dönemi, tebliğ ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 

Detaylı bilgi için: 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20725&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

=2015/13 

4) Başvuru Yeri 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri 

 

  

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20725&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=2015/13
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20725&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=2015/13
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3.9 KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı 
 

Bu desteğin amacı, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından 

kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor 

şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı 

vererek uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kayıtlı; şahıs işletmeleri, 

şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, 
hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir. 

 
• Gerçek kişi başvurularında %50 oranında 50.000 TL hibe, 

• Şirket, kooperatif ve birlik başvurularında %50 oranında 100.000 TL hibe, 

3) Başvuru Dönemi 

Başvuru dönemi, tebliğ ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 

Detaylı bilgi için: 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19660&MevzuatIliski=0&sourceXmlS

earch=k%C4%B1rsal 

a) Anıza doğrudan ekim makinesi, 
b) Arıcılık makine ve ekipmanı, 
c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo, 
ç) Balya makinesi, 
d) Bahçe traktörü, 
e) Biçerbağlar, 
f)Biçerdöver ürün hasadında 
kullanılan verim ölçer kiti, 
g) Canlı balık nakil tankı, 
ğ) Çayır biçme makinesi, 
h) Çeltik fide dikim makinesi, 
ı) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi, 
i) Dal parçalama makinesi, 
j) Diskli tırmık, 
k) Dip kazan, 
l) El traktörü, 
m) Fındık toplama makinesi, 
n) Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, 
kabak çekirdeği kurutma makineleri, 
o) File sisteminin kurulması, 
ö) Güneş kolektörü, 
p) Kimyevi gübre dağıtma makinesi, 
r) Mibzer, 
s) Mini yükleyici, 
 

ş) Motorlu tırpan, 
t) Pamuk toplama makinesi, 
u) Pancar söküm makinesi, 
ü) Patates söküm makinesi, 
v) Pülverizatör, 
y) Sap parçalama makinesi, 
z) Sap toplamalı saman makinesi, 
aa) Silaj makinesi, 
bb) Sıra arası çapa makinesi, 
cc)Su ürünlerinde buzlama 
makinesi, 
çç) Su ürünleri için kuluçka dolabı, 
dd) Süt sağım ünitesi ve soğutma 
tankı, 
ee) Süt analiz cihazı, 
ff) Tambur filtre, 
gg) Taş toplama makinesi, 
ğğ) Tarım römorkları, 
hh) Toprak frezesi, 
ıı) Yem hazırlama makinesi, 
ii) Zeytin hasat makinesi. 
 
 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19660&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=k%C4%B1rsal
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19660&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=k%C4%B1rsal
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4) Başvuru Yeri 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri 

3.10 KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Programı 
 

Bu desteğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir 
düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda 
güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte 
olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin 
oluşturulmasıdır. 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kayıtlı; şahıs işletmeleri, 

şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler  

2) 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 tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, 

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış 

yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, 

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

d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile 3 

dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda 

kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik 

üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, 

e) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar, 

f) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında 

değerlendirilir. 

Proje Toplam Tutarları ve Hibe Oranı 

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri; 

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze 

tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve 

depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk 

Lirası, 
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b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk 

Lirası, 

c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası, 

ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 

Türk Lirası, 

d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk 

Lirası, 

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, 

f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, 

g) Destek kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde 

kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik 

üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik 

yatırımlara 3.000.000 Türk Lirasıdır. 

 Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki 

tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. 

 Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. 

3) Başvuru Dönemi 

Başvuru dönemi, tebliğ ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 

Detaylı bilgi için: 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20169&MevzuatIliski=0&sourceXmlS

earch=2014/43 

4) Başvuru Yeri 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri 

3.11 Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

Ürün Grupları 
Mazot Destekleme Tutarı 

(TL/dekar) 
Gübre Destekleme Tutarı 

(TL/dekar) 

Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve 
orman emvali alanları 

3,30 4,75 

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

4,85 6,60 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20169&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=2014/43
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20169&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=2014/43
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Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri 
alanları 

7,90 8,25 

 

 

 
(TL/dekar) 

Toprak Analiz Desteği 2,5 

 

3) Başvuru Dönemi 

Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir. 

Detaylı bilgi için: http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Mazot-

Gubde-ve-Toprak-Analizi-Destegi 

4) Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri 

3.12 Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği 
 

Bu desteğin amacı; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, 
doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesidir. 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemine dâhil, en az 1 yıl süre ile Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı organik tarım 

yapan çiftçiler 

• Çiftçi kayıt sistemine dâhil, iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler 

2) 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 50 TL/dekar 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Mazot-Gubde-ve-Toprak-Analizi-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Mazot-Gubde-ve-Toprak-Analizi-Destegi
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• İyi tarım uygulamaları örtü altı üretimi desteği 100 TL/dekar 

 İyi tarım uygulamaları tıbbı aromatik bitkiler desteği 100 TL/dekar 

3) Başvuru Dönemi 

Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir. 

Detaylı bilgi için: http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-

Destekler/Organik-Tarim-Destegi 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Iyi-Tarim-Uygulamalari-

Destegi 

4) Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri 

3.13 Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim 

Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Destek (TL/da) 

Buğday, Arpa 8,5 

Tritikale, Yulaf, Çavdar 6 

Çeltik, Yer Fıstığı 8 

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 12 

Susam, Kanola, Aspir 4 

Patates 40 

Soya Fasülyesi 20 

Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi 7 

Yonca 10 

Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım 
Desteği 

Standart 
(TL/da) 

Sertifikalı 
(TL/da) 

Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 400 

Yarı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 350 

Aşılı Bağ ve Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi 100 280 

Aşılama ile Çeşit Değiştirme - 250 

Zeytinde Yağlık Çeşitler ile Bahçe Tesisi 50 150 

Virüsten ari fidanlara ilave olarak 50 100 

Sertifikalı çilek fidesi desteği - 350 

Antepfıstığı Anacı ile Meyve Bahçesi Tesisi 100 280 

Patates Siğili Görülen Alanlarda Sertifikalı/Standart Fidan Kullanım 
Desteği 

Aldığı Desteğe 
%50 İlave 

Aldığı Desteğe 
%50 İlave 

Sanayilik/İhracata Yönelik Çeşitlerde İlave Destek - Aldığı Desteğe 
%50 İlave 

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Destek (TL/kg) 

Buğday 0,10 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Organik-Tarim-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Organik-Tarim-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Iyi-Tarim-Uygulamalari-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Iyi-Tarim-Uygulamalari-Destegi
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Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates 0,08 

Çeltik 0,25 

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi 0,50 

Çeltik 0,25 

Soya Fasulyesi 0,35 

Yerfıstığı 0,80 

Kanola 1,20 

Susam 0,60 

Yonca 1,50 

 

3) Başvuru Dönemi 

Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir. 

Detaylı bilgi için: http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-

Destekler/Yurtici-Sertifikali-Tohum-Kullanim-Destegi 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler/Yurtici-

Sertifikali-Fidan-Fide-Kullanim-Destegi 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler/Yurtici-

Sertifikali-Tohum-Uretim-Destegi 

4) Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri 

3.14 Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi 

Destekleri 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Tarımsal havzaların ve ürünlerin belirlenmiş olduğu listedeki illere ve uydu görüntüleri kullanılarak 

belirlenen verim değerlerine göre aşağıdaki ürünler desteklenir: 

Desteğe Konu Ürünler 
Birime Destek 

(Krş/Kg) 

Yağlık Ayçiçeği  30 

Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 65 

Soya Fasulyesi 50 

Kanola  40 

Dane Mısır  4 

Aspir  45 

Zeytinyağı   70 

Buğday 5 

Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 5 

Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 20 

Çay 12 

Çeltik  10 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler/Yurtici-Sertifikali-Tohum-Kullanim-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler/Yurtici-Sertifikali-Tohum-Kullanim-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler/Yurtici-Sertifikali-Fidan-Fide-Kullanim-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler/Yurtici-Sertifikali-Fidan-Fide-Kullanim-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler/Yurtici-Sertifikali-Tohum-Uretim-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler/Yurtici-Sertifikali-Tohum-Uretim-Destegi


   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 72 / 170 
 

 

Patates Siğili Görülen (Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu 
ve Trabzon) alanlarda Yağlık Ayçiçeği, Aspir, Kanola ve Soya Üretimi Yapan Çiftçiler 

Aldığı Desteğe %50 
İlave timi Yapan 

Çiftçiler 

 

Sözleşmeli Ürün Desteği TL/da 

Yağlık Ayçiçeği, Aspir, Kanola ve Soya için İlave Olarak Üretim Yapan Çiftçiler 15 

 

3) Başvuru Dönemi 

Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir. 

Detaylı bilgi için: http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Fark-Odemesi-Destekleri 

4) Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri 

3.15 Tarım Sigortası Destekleri 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftçi kayıt sistemi, örtü altı kayıt sistemi, veteriner bilgi sistemi(TÜRKVET), su ürünleri kayıt 

sistemine kayıtlı olan üreticiler 

2) 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 

• Arıcılık Sigortası 

• Kümes Hayvanları Hayat Sigortası 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: https://web.tarsim.gov.tr/havuz/ 

4) Başvuru Yeri 

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

  

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Fark-Odemesi-Destekleri
https://web.tarsim.gov.tr/havuz/
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3.16 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi 
 

Bu desteğin amacı; tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya 

kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve 

kuruluşların desteklenmesidir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları, 

• Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları, 

• Tarımsal danışmanlık şirketleri, 

• Serbest tarım danışmanları. 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Her tarımsal işletme için hizmet alınan kişi/kuruluşlara 600 TL, 

• Ziraat odası ve üretici örgütlerine istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 12 aylık hizmetine 

bağlı olarak 20.000 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. 

3) Başvuru Dönemi 

Tebliğ yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 

Detaylı bilgi için: 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20802&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearc

h=2015/19 

4) Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri 

3.17 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin 

Desteklenmesi 
 

Bu desteğin amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin 

desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda 

genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin 

desteklenmesidir. 

 1)  Kimler Yararlanabilir? 

Bu destek kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak. 

c) Okur-yazar olmak. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20802&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=2015/19
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20802&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=2015/19
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ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak. 

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak. 

e) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak. 

f) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak. 

2)  Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Genç çiftçilerin uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında; 

a) Hayvansal üretime yönelik; 

b) Bitkisel üretime yönelik; 

c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 

yönelik; 

projelerine en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilir. 

 

3)  Başvuru Dönemi 

Tebliğin yayımlandığı tarihten beş iş günü geçtikten sonra  

Detaylı bilgi için: https://gencciftci.tarim.gov.tr/ 

4)  Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri 

3.18 Doğu Anadolu(DAP), Güneydoğu Anadolu(GAP), Konya Ovası(KOP) ve 

Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık 

Yatırımlarının Desteklenmesi 
Bu desteğin amacı; Doğu Anadolu Projesi(DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, 

Elazığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güneydoğu Anadolu 

Projesi(GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa 

ve Şırnak İlleri, Konya Ovası Projesi(KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir 

ve Yozgat illeri ile Doğu Karadeniz Projesi(DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik 

olarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal 

üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulması için 

yapılacak yatırımların desteklenmesidir. 

1)  Kimler Yararlanabilir? 

  Türkvet sistemine göre işletmesi aktif olan yetiştiriciler  

2)  Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Gerçek yâda tüzel kişiliklere haiz işletmelerin uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında; 

a) Büyükbaş için en az 10 baş anaç en çok 49 baş anaç kapasiteli, 

https://gencciftci.tarim.gov.tr/
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b) Küçükbaş için en az 100 baş anaç en çok 200 baş anaç kapasiteli 

yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal(boğa, koç, teke) 

alımına yönelik projeleri desteklenir. 

 

 Hibe Oranı  

Yatırım Konuları 
Uygulanacak Hibe 

Oranı(%) 

Yeni inşaat veya tadilat 50 

Damızlık Boğa, koç ve teke 

alımı 
80 

Besilik Materyal Üretim 

Desteği (baş) 

Anaç sığırlar 350 TL/baş 

Buzağı 150 TL/baş 

 

3)  Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-

Desteklemeleri/GAP-DAP-KOP-DOKAP-Hibe-Destegi 

4)  Başvuru Yeri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri 

 

 

  

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-Desteklemeleri/GAP-DAP-KOP-DOKAP-Hibe-Destegi
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-Desteklemeleri/GAP-DAP-KOP-DOKAP-Hibe-Destegi
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4. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

4.1 Özel Ağaçlandırma Desteklemeleri 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 
• Köy Tüzel Kişilikleri 
• Gerçek Kişiler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 
• Hibeler, sadece köy tüzel kişiliklerince yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları 
için verilir. 
• Kredi tahsis edilen özel orman fidanlıklarında üretilecek fidanların en az yüzde yetmiş (% 70) inin 
orman ağaç ve ağaççığı fidanı, en çok yüzde otuz (% 30) unun odun dışı orman ürünü veren türler ve 
süs bitkisi olması zorunludur. 
• Hibe/kredi talep edilmeden yapılacak özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü 
çalışmalarında, onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı Orman 
ve Su İşleri İl Müdürlüğü’nce ücretsiz olarak verilebilir. 
• Asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleriyle saf veya karışık olarak yapılan özel ağaçlandırma 
ve özel imar-ihya çalışmalarında, ahşap ihata kazığı veya demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya 
tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı 
kalemi, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı ve Orman Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje 
yapım bedeli kadar kredi verilebilir. Kredi tutarı, ilk verildiği tarihten itibaren 30. yılın Ekim ayında 
faizsiz olarak defaten tahsil edilir. 
• Ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, harnup, alıç, defne, mahlep, jojoba, kuşburnu ve sakız gibi 
odun dışı orman ürünlerinden faydalanılan türler ile kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı 
gelişen 
orman ağacı ve ağaççığı türleri kullanılarak saf veya karışık olarak yapılacak özel ağaçlandırma ve 
özel imar ihya çalışmalarında; ahşap ihata kazığı veya demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya 
tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı 
kalemi, aşı gözü ve aşı yapılması, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı ve Orman Genel Müdürlüğü 
birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli kadar kredi verilir. Verilen krediye, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının uyguladığı kredi faizinin 1/7 i oranında yıllık faiz uygulanır. Verilen krediyle birlikte 
15 yıllık faiz tutarı, ilk verildiği tarihten itibaren 15. yılın Ekim ayında defaten tahsil edilir. 
• Özel orman fidanlıkları için ahşap ihata kazığı veya demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit 
malzemesi bedeli ve işçiliği, drenaj, tesviye, sera tesisi, dış mekan sulama tesisatının kurulması, 
yetiştirme ortamı, yetiştirme kabı, toprak işleme, üretim materyali, üretim işçiliği, en fazla üç yıllık 
bakım tutarı ve Orman Genel Müdürlüğü birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli kadar kredi 
verilir. Verilen krediye, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının uyguladığı kredi faizinin 1/7 i oranında 
yıllık faiz uygulanır. Verilen krediyle birlikte 7 yıllık faiz tutarı, ilk verildiği tarihten itibaren 7. yılın 
Ekim ayında defaten tahsil edilir. 
• Köy tüzel kişiliklerince asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapılacak 
özel ağaçlandırma ve özel imar ihya çalışmalarında ahşap ihata kazığı veya demir çit direği, dikenli 
tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya 
ekim, tohum, aşı kalemi, aşı gözü ve aşı yapılması, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı, Orman Genel 
Müdürlüğü birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli ve projesinde ön görülen işlerin 
yapılmasından dolayı tahakkuk eden KDV tutarı kadar hibe verilir. 
 
3) Başvuru Dönemi 

 
Aktiflik durumu Orman ve Su İşleri İl Müdürlüklerinden öğrenilmelidir. 
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4) Başvuru Yeri 
Orman ve Su İşleri İl Müdürlükleri 
 

4.2 ORKÖY Kredileri 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Orman köyünde ikamet eden çiftçiler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Sosyal Krediler: Güneş Enerjisi ile su ısıtma sistemlerine 3 yıl vadeli faizsiz kredi, dam örtülüğü 

olarak kullanılacak galvaniz oluklu saç projelerine 5 yıl vadeli faizsiz kredi 

• Ekonomik Krediler: 

a) Süt Sığırcılığı: 2 baş kültür ırkı, yem tohumu,  yem ve sigorta primi için, 6 yıl vadeli, ilk yıl 

ödemesiz faizsiz kredi 

b) Süt Koyunculuğu: 30 koyun, 1 koç, yem ve sigorta primi için, 6 yıl vadeli, ilk yıl ödemesiz faizsiz 

kredi 

c) Besi Sığırcılığı: 10 baş hayvan, yem ve sigorta primi için, 5 yıl vadeli, ilk yıl ödemesiz faizsiz kredi 

d) Besi Koyunculuğu: 50 baş hayvan ve sigorta primi için, , 6 yıl vadeli, ilk yıl ödemesiz faizsiz kredi 

e) Seracılık: 6 ton/yıl domates, 6 ton/yıl hıyar için sera yapımı, damla sulama sistemi, fide ve tohum 

bedeli, 5 yıl vadeli, ilk yıl ödemesiz faizsiz kredi 

f) Kültür Mantarcılığı: 4.000 kg/yıl pastörize edilmiş hazır kompost yetiştiriciliği için inşaat 

bedelinin bir kısmı, havalandırma ve sulama ekipmanı ile termometre, higrometre, zaman saati ve 

terazi, 5 yıl vadeli, ilk yıl ödemesiz faizsiz kredi 

g) Bağcılık: 10.000 kg/yıl kapasite için fidan bedeli, çit bedeli ve gübre, 7 yıl vadeli, ilk 4 yıl ödemesiz 

faizsiz kredi 

h) Meyvecilik: 5 dekar alanda meyve yetiştiriciliği, 7 yıl vadeli, ilk 4 yıl ödemesiz faizsiz kredi 

i) Bodur ve Yarı Bodur Meyvecilik: 2-5 dekar alanda bodur meyve yetiştiriciliği, 6 yıl vadeli, ilk 3 yıl 

ödemesiz faizsiz kredi 

j) Zeytin Salamura: 5 ton/yıl kapasite için, 4 yıl vadeli, ilk yıl ödemesiz faizsiz kredi 

k) Halıcılık: 24m2/yıl kapasite için, 4 yıl vadeli, ilk yıl ödemesiz faizsiz kredi 

l) Kilimcilik: 24 adet/yıl veya 72 m2/yıl kapasite için, 4 yıl vadeli, ilk yıl ödemesiz faizsiz kredi 

m) Boylu Fidan Yetiştiriciliği: 5 dekar alanda fidan bedeli, repikaj kabı, damlama sulama sistemi, tel 

bedeli ve nakliye bedeli, 7 yıl vadeli, ilk 4 yıl ödemesiz faizsiz kredi 

n) Ekoturizm: Yılda 672 kişiye hizmet verebilecek kapasitede ev pansiyonculuğu, 6 yıl vadeli, ilk yıl 

ödemesiz faizsiz kredi 

• Arıcılık Kredileri: 20 kovan için, 4 yıl vadeli, ilk yıl ödemesiz faizsiz kredi 

2) Başvuru Dönemi 

Aktiflik durumu Orman-Köy İlişkileri Bölge Müdürlüğü’nden öğrenilmelidir. 

3) Başvuru Yeri 

Orman-Köy İlişkileri Bölge Müdürlükleri 
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5. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

 

5.1 Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarının Desteklenmesi 
 

Desteğin amacı, Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan 

veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını 

sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 
• Kamu kurum ve kuruşları 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Projesine hiç başlanmamış veya inşaatı yarım kalmış olan kültür yatırımı(kültür merkezleri, kongre 

merkezleri, 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. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,93542/kultur-yatirimlari-destegi.html 

4) Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

  

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,93542/kultur-yatirimlari-destegi.html
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5.2 Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

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

2) 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 

aşamasında 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 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 uygulama merkezlerinin yapımı, onarımı veya işletilmesi. 

• 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının, bu Kanunun amacı doğrultusunda 

kullanılması. 

• Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, belgelendirilmesi, 

arşivlenmesi, yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve tanıtılması faaliyetleri. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

4) Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

  



   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 80 / 170 
 

 

5.3 Sinema Filmlerinin Desteklenmesi 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Gerçek ve tüzel kişiler 

2) 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 desteklenmektedir. 

• Sinema filmi, animasyon, belgesel ve kurgu filmlere proje desteği; araştırma, geliştirme, senaryo 

ve diyalog yazımı, çeviri, tasarım ve benzerleri gibi yapım öncesi aşamaların desteklenmesi amacıyla 

doğrudan ve geri ödemesiz olarak yapılır. 

 Yapım desteği; sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale 

getirilmesine kadar geçen tüm yapım aşamalarının desteklenmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı 

şekilde ve sadece geri ödemeli olarak sağlanır. 

• 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 sektörü çalışanları doğrudan desteklenebilmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.sinema.gov.tr/ 

4) Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

  

http://www.sinema.gov.tr/
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5.4 Teknik Yardım Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri, Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri 

2) 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  

• Trafo ve aydınlatma sistemleri  

• Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları  

• WC ve fosseptik  

• Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları  

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11610/teknik-yardim-destegi.html 

4) Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İl Kültür Turizm Müdürlükleri 

  

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11610/teknik-yardim-destegi.html


   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 82 / 170 
 

 

5.5 Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
 

1) 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 

2) 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 

belirlenerek 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 giderlerinin %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. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Destekten yararlanabilmek için fuar ya da etkinlik tarihinden en az 3 ay önce ilgili belgeler ile 

başvurulması gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14708/yurt-disi-turizm-fuarlarina-katilimin-ve-

turizm-tanitma-.html 

4) Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

  

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14708/yurt-disi-turizm-fuarlarina-katilimin-ve-turizm-tanitma-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14708/yurt-disi-turizm-fuarlarina-katilimin-ve-turizm-tanitma-.html
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5.6 Turizmi Teşvik Kanunu İle Sağlanan Teşvikler 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Turizm yatırım veya işletme belgesine sahip olan işletmeler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler, 

• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Uygulanan Teşvik ve 

Destekler 

•  2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler 

• 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler 

• Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Tarafından Sağlanan Kredi İmkanları 

• Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki 

• Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/4788,turkiyede-turizm-sektorune-

saglanan-tesvik-ve-destekler.pdf?0 

4) Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

5.7 Edebiyat Eserlerini Destek Projesi 
Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya 

bunları yayımlatacak yazarlara maddi destek sağlamak amaçlanmaktadır. 

1)   Kimler Yararlanabilir? 

• Özgün edebiyat eserleri üretecek yazarlar 

       2)   Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Yazım Desteği için;  

• Üretilecek eser Türkçe olmalıdır.  

• 1 destek döneminde en fazla 1 destekten, toplamda en fazla 2 destekten yararlanılabilmektedir.  

• Yazım desteği tutarı, en fazla 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla 

hesaplanmaktadır. 

 

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/4788,turkiyede-turizm-sektorune-saglanan-tesvik-ve-destekler.pdf?0
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/4788,turkiyede-turizm-sektorune-saglanan-tesvik-ve-destekler.pdf?0
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Yayım Desteği için;  

• Yazım desteğinden yararlanmış eserlere verilmektedir.  

• Eser daha önce basılı olarak yayımlanmamış olmalıdır.  

• Yazara daha önce yayım desteği sağlanmamış olması gerekmektedir.  

• Yayım desteği tutarı, en fazla 65.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla 

hesaplanmaktadır. 

3)   Başvuru Dönemi 

 Başvurular ilan edildikten sonra 

Detaylı bilgi için: http://ekygm.gov.tr/edebiyatdestek/web/ 

4)   Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

5.8 Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerine Elektrik Enerjisi Desteği 
 

1)   Kimler Yararlanabilir? 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” almış işletmeler 

       2)   Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Tesis, bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile   

   arasındaki fark kadar destekten yararlanabilmektedir. 

• Tesislerin ilk müracaatından sonra, il müdürlükleri tarafından tespit edilen tesislerin listesi, 

elektrik dağıtım şirketine gönderilir. Dağıtım şirketi tarafından tesis bazında, elektrik enerjisi destek 

tutarları hesaplanır ve il müdürlüklerine iletilir. Belirlenmiş destek tutarları, ilgili işletmelerin 

hesabına yatırılır. 

• Diğer kamu elektrik enerjisi desteğinden yararlanan işletmeler, bu desteğe müracaat edemez. 

3)   Başvuru Dönemi 

 Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,62747/cevreye-duyarli-konaklama-tesisi-

belgeli-isletmelere-el-.html 

4)   Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri  
 
 

http://ekygm.gov.tr/edebiyatdestek/web/
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,62747/cevreye-duyarli-konaklama-tesisi-belgeli-isletmelere-el-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,62747/cevreye-duyarli-konaklama-tesisi-belgeli-isletmelere-el-.html
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5.9 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması 
 

1)   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 

       2)   Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Mülkiyetinde taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan ve bakım ve onarımını gerçekleştirmek için 

ayni, nakdi veya teknik yardım isteyen gerçek veya tüzel kişiler duruma göre Yönetmeliğin 6 veya 7 

nci maddelerinde belirtilen belgeler ile birlikte Bakanlık il müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda 

bulunur. 

• İl müdürleri, başvuru dosyasını inceleyerek varsa eksikliklerini tamamlatırlar ve talep konusu 

projelerin ilin kültürel değerlerine katkısı ile Yönetmelikte belirlenen diğer kriterler yönünden bir ön 

değerlendirmeye tabi tutarak kanaatleri ile birlikte Bakanlığa gönderirler. 

• Bakanlıkça yapılacak nakdi yardım miktarı, projeler için ellibin (50.000.-) TL’yi, proje uygulamaları 

için tahmini bedelinin yüzde yetmiş (%70) ini ve her halükarda ikiyüzbin (200.000.-) TL’yi geçmemek 

üzere komisyonca belirlenir. 

3)   Başvuru Dönemi 

 Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44797/tasinmaz-kultur-varliklari.html 

4)   Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri 

5.10 Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Desteği 
 

1)   Kimler Yararlanabilir? 

• Asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan Dernek ve Vakıflar 

• Belediyeler 

• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

       2)   Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

• Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve 

tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, 

kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projeler 

desteklenmektedir. 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44797/tasinmaz-kultur-varliklari.html
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• Proje konusu faaliyet için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi alınması gerekmektedir. 

• İl Müdürlüklerince Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne kadar yardım yapılacağı 

Müsteşar başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire 

Başkanından oluşan komisyonca incelenerek karara bağlanmaktadır. 

• Projenin kültür, sanat ve turizm değerlerini yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteliği, 

yeterliliği ve önemi; teşekkülün sahip olduğu alt yapı, tesis ve donanım; projenin gerçekleştirileceği 

yöredeki ulaşım imkânları; projenin gerçekleştirileceği yöredeki konaklama kapasitesi; projenin 

sosyokültürel gelişime katkısı; varsa, daha önceki proje ve faaliyetlerin uygulanmasındaki başarı 

derecesi değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulur. 

• Sosyo-ekonomik daha az gelişmiş yörelerde uygulanacak projelere öncelik verilmektedir. 

• Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan 

dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar destek kapsamı dışındadır 

 

3)   Başvuru Dönemi 

 Etkinlik tarihinden en az 30 gün önce başvuru yapılması gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için: http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,45980/kulturel-ve-sanatsal-etkinliklere-

verilen-destekler.html 

4)   Başvuru Yeri 

Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri 

  

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,45980/kulturel-ve-sanatsal-etkinliklere-verilen-destekler.html
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,45980/kulturel-ve-sanatsal-etkinliklere-verilen-destekler.html
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6. SGK 

6.1 SGK İşveren Sigorta Primi Teşvikleri 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 
• Özel sektör işverenleri 
 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 
• Her işçi için sadece tek teşvikten yararlanabilmektedir. 
• Aylık Hizmet ve Prim belgelerinin yasal süre içerisinde tahakkuk ettirilip ödenmelidir. 
• Kurum sigortasız işçi çalıştırıldığını tespit ederse 1 yıl boyunca teşviklerden men cezası 

vermektedir. 

Teşvik 
Kodu 

Teşvik 
Konusu 

Teşvik Süresi 
Prim 

Destek 
Oranı 

Şartlar Ve Yapılması 
Gerekenler 

14857 Özürlü İşçi 
İstihdamı 
(%3’lük 
Kontenjan 
Dahilinde) 

01.07.2008 Den İtibaren Süresiz İşveren 
Hissesine 
% 100 
İndirim 
(Spek Alt) 

1) 50 Kişiyi Geçen İş Yerlerinde Özürlü 
Çalıştırma Zorunluluğu Kapsamında 
Çalıştıranlara Uygulanır. 
2) Başlarken Ve Her Yıl Ocak Ayında 
Sgk Nın 2008 - 77 Genelge Ekindeki 
Form İle Bildirim Yapılacak. 
3) İşe Tekrar Girişlerde Belge Yeniden 
Düzenlenecektir. 

54857 Özürlü İşçi 
İstihdamı 
(Kontenjan 
Fazlası) 

01.07.2008 Den İtibaren Süresiz İşveren 
Hissesine 
% 50 İndirim 
(Spek Alt) 

1) Kontenjan Fazlası Veya Özürlü 
Çalıştırma Zorunluluğu Olmayan 
İşyerlerinde Uygulanır. 
2) Başlarken Ve Her Yıl Ocak Ayında 
Sgk Nın 2008 - 77 Genelge Ekindeki 
Form İle Bildirim Yapılacak. 
3) İşe Tekrar Girişlerde Belge Yeniden 
Düzenlenecektir. 

05746 Ar-Ge Sgk Prim 
Desteği 

01.10.2008 Den İtibaren Süresiz 
(Ar-Ge Projesi Süresince Ve 
Maksimum 5 Yıl) 

İşveren 
Hissesine % 
50 İndirim 
(Spek İn 
Tamamı 
Üzerinden) 

1) Tam Zamanlı Ar-Ge Personeline 
Uygulanır. 
2) Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge 
Personelinin %10 U Kadar Ar-Ge 
Destek Personeline Uygulanır. 

05510 Borcu 
Olmayanlara % 
5 Lik İndirim 

01.10.2008 Den İtibaren Süresiz İşveren 
Hissesinde % 
5 Lik İndirim 
(Brüt Ücret 
Üzerinden) 

1) Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi 
Sigortalılar İçin Uygulanacak. Dolayısı 
İle Sgdp Ve Çırak, Kursiyer, 
Öğrencilerin Yararlanması Mümkün 
Olmayacak. 

     

6486 BORCU 
OLMAYANLARA 
İLAVE % 6 LIK 
İNDİRİM 

01.01.2013 DEN İTİBAREN, 4966 
SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI 
EKİNDEKİ İLLERE; 
1 SAYILI LİSTE İÇİN 4 YIL 
2 SAYILI LİSTE İÇİN 5 YIL 
3 SAYILI LİSTE İÇİN 6 YIL 
BOYUNCA UYGULANACAKTIR 

İŞVEREN 
HİSSESİNDE 
İLAVE % 6 
LIK 
İNDİRİM 
(SPEK ALT) 

1) 10 ve üzeri sigortalı çalıştıran ve 
ekli listede yer alan illerdeki 
işverenlere uygulanacaktır. 
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6486 YURTDIŞINDA 
İŞÇİ GÖTÜREN 
FİRMALARA 
%5’LİK İNDİRİM 

01.06.2013 DEN İTİBAREN 
SÜRESİZ 

GENEL 
SAĞLIK 
SİGORTASI 
PRİMİNDE 
%5 
LİK İNDİRİM 
(SPEK İN 
TAMAMI 
ÜZERİNDEN) 

1) Yurtdışına çalıştırmak üzere işçi 
götüren veya Türkiye’de çalıştırmış 
olduğu işçisini geçici olarak yurtdışına 
çalışmak üzere gönderen özel sektör 
Türk işverenleri yararlanabilecektir. 
2) Sosyal güvenlik destek primine tabi 
çalışanlar, Libya’da çalışanlar, 3308 
sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, 
çırak ve işletmelerde mesleki eğitim 
gören öğrenciler, Meslek liselerinde 
okumakta iken veya 
yükseköğrenimleri sırasında zorunlu 
staja tabi tutulan öğrenciler, 4046 
sayılı Kanunun 21 inci maddesi 
kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar, 
Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı 
Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı 
alanlar bu uygulamadan 
yararlanamaz. 

 
 
5921 
 
 
 

İŞSİZLİK MAAŞI 
ALANIN 
İSTİHDAMINA 
İLİŞKİN 
İNDİRİM 

01.10.2009 DEN İTİBAREN 
SÜRESİZ (İŞSİZLİK SİGORTASI 
SÜRESİ KADAR) 

İŞÇİ VE 
İŞVEREN 
HİSSESİ 
TAMAMI 
(KISA 
VADELİLERİN 
SADECE %1 
İ) 
(SPEK ALT) 

SİGORTALILAR YÖNÜNDEN 
1) 01.10.2009 ve sonrasında işe 
alınmış olması 
2) İşe giriş tarihi itibariyle işçinin 
işsizlik ödeneğine hak kazanmış 
olması 
İŞYERİ YÖNÜNDEN 
3) Sigortalının işe alındığı tarihten 
önceki aydan başlanarak son altı aylık 
dönemde aylık 
prim ve hizmet belgelerinde bildirilen 
ortalama sigortalı sayısına ilave olarak 
işe alınmış olması 
4) İşsizlik ödeneği almaya hak 
kazanmış olan sigortalının, işsizlik 
ödeneği almaya hak kazanmadan 
önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir 
işyerinde işe başlamış olması 

     

06111 6 Aydır İşsiz 
Olan Ve Son 6 
Ayın İşçi 
Sayısına İlave 
Olan 18-29 Yaş 
Aralığında 
Erkek Ve 18 
Yaşından 
Büyük Kadın 
Sigortalı 
Çalıştırma 
İstihdamı 

18 Yaşından Büyük 29 Yaşından 
Küçük Erkekler İle 18 Yaşından 
Büyük Kadın Sigortalılar 
Yönünden;  
—Mesleki Yeterlilik Belgesine 
Sahip Olup Bu Alanda Piyasadan 
İşe Alınanlar 48 Ay Yararlanacak. 
—Mesleki Yeterlilik Belgesine 
Sahip Olup Bu Alanda İş-Kurdan 
İşe Alınanlar 54 Ay Yararlanacak. 
—Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren 
Orta Ve Yüksek Öğretimi Veya İş-
Kur Tarafından Düzenlenen İşgücü 
Yetiştirme Kursunu Bitiren İşçileri 
Alanlarında Çalıştırmak Kaydıyla 
Piyasadan Alınanlar 36 Ay 
Yararlanacak. 
—Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren 
Orta Ve Yüksek Öğretimi Veya İş-
Kur Tarafından Düzenlenen İşgücü 
Yetiştirme Kursunu Bitiren İşçileri 
Alanlarında Çalıştırmak Kaydıyla 
İş-Kurdan Alınanlar 42 Ay 
Yararlanacak. 
—Yukarıda Sayılan Özelliklerin Hiç 

İşveren 
Hissesinde 
% 100 Lik 
İndirim 
(Brüt Ücret 
Üzerinden 
%5 'Lik 
İndirim 
Düşüldükten 
Sonra) 

—Sigortalı Yönünden; 
A) 1.3.2011 İla 31.12.2015 Tarihleri 
Arasında İşe Alınmış Olması, 
B) 18 Yaşından Büyük Olması, 
C) İşe Alındığı Tarihten Önceki Altı Aylık 
Dönemde Kurumumuza Verilmiş Olan Aylık 
Prim Ve Hizmet Belgelerinde Kayıtlı 
Olmaması, 
Ç) Fiilen Çalışması, 
—İşyeri Yönünden; 
D) Özel Sektör İşverenlerine Ait Olması, 
E) Sigortalının, Ortalama Sigortalı Sayısına 
İlave Olarak Çalıştırılması, 
F) Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Prim, İdari 
Para Cezası Ve Bunlara İlişkin Gecikme 
Cezası Ve Gecikme Zammı Borcunun 
Bulunmaması, 
G) Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Yasal 
Süresi İçinde Kurumumuza Verilmesi, 
Ğ) Tahakkuk Eden Sigorta Primlerinin Yasal 
Süresi İçinde Ödenmesi Şartlarının Birlikte 
Gerçekleşmiş Olması Gerekmektedir. 
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Birine Sahip Olmayarak Piyasadan 
Alınanlar 24 Ay Yararlanacak. 
—Yukarıda Sayılan Özelliklerin Hiç 
Birine Sahip Olmayarak İş-Kurdan 
Alınanlar 30 Ay Yararlanacak. 
29 Yaşından Büyük Erkek 
Sigortalılar Yönünden; 
—Mesleki Yeterlilik Belgesine 
Sahip Olup Mesleki Ve Teknik 
Eğitim Veren Orta Ve Yüksek 
Öğretimi Veya İş-Kur Tarafından 
Düzenlenen İşgücü Yetiştirme 
Kursunu Bitiren İşçileri Alanlarında 
Çalıştırmak Kaydıyla Piyasadan 
Alınanlar 24 Ay Yararlanacak. 
—Mesleki Yeterlilik Belgesine 
Sahip Olup Mesleki Ve Teknik 
Eğitim Veren Orta Ve Yüksek 
Öğretimi Veya İş-Kur Tarafından 
Düzenlenen İşgücü Yetiştirme 
Kursunu Bitiren İşçileri Alanlarında 
Çalıştırmak Kaydıyla İş-Kurdan 
Alınanlar 30 Ay Yararlanacak. 
—Yukarıda Sayılan Özelliklerin Hiç 
Birine Sahip Olmayarak İş-Kurdan 
Alınanlar 6 Ay Yararlanacak. 
Ayrıca 29 Yaşını Doldurmuş Olup 
Olmadığına Bakılmaksızın; 
—01.03.2011 Tarihinden Sonra İşe 
Alınan Ve İşe Alındıktan Sonra 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Alan, 
Mesleki Ve Teknik Eğitim Bitiren 
Sigortalılar 12 Ay Yararlanacak. 

 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

4) Başvuru Yeri 

www.sgk.gov.tr üzerinden e-sigorta kanalı ile  

  

http://www.sgk.gov.tr/
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7. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI 

7.1 İleri Teknoloji Projeleri Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Sanayi kuruluşları 

• Yazılım şirketleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Yeni projelere örnek oluşturacak geliştirme ve uygulama projelerini teşvik edecek pilot 

uygulamalar desteklenmektedir. 

• Proje destek süresi 1-3 yıl arasında olup, proje tutarının %50’si oranında 250.000-3.000.000 ABD 

Doları arasında destek olunur 

a) Proje konuları 

 

Tarım Teknolojileri 

 Tarımsal biyoteknoloji 

 Tarım aletlerinde özgün teknolojiler 

 Akıllı tarıma yönelik teknolojiler 

 Hassas tarım teknolojileri 

 Hayvansal hastalık ve zararlılarına yönelik teknolojiler 

 Hayvan aşıları ve teşhis kitlerinin geliştirilmesi 

 Diğer tarımsal teknolojiler 

Sağlık Teknolojileri 

 Biyomedikal teknolojiler 

 Biyomalzeme teknolojileri 

 Biyoelektronik teknolojiler 

 Biyomekanik teknolojiler 

 Doku mühendisliği teknolojileri 

 E-sağlık teknolojileri 

 İlaç teknolojileri 

 Diğer sağlık teknolojileri 

Eğitim Teknolojileri 

 Eğitimi geniş kitlelere götürebilecek özgün teknolojiler 

 Öğretme - öğrenme süreçlerinde verim artışı 

 Eğitim kurumlarının uygulamalı hale dönüştürülmesi 

 Eğitimde kullanılabilecek görsel-işitsel araçlar 
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 Eğitim personelinin etkinliğinin/verimliliğinin artırılması 

 Diğer eğitim teknolojileri 

 

Çevre Teknolojileri 

 Kaynak/enerji verimliliği sağlayacak ürün ve süreçler 

 Yenilenebilir enerji ile ilgili teknolojiler 

 Akıllı enerji dağıtımına yönelik teknolojiler 

 İklim değişikliğine uyum teknolojileri 

 Doğal felaketlerin tespit edilmesi, önlenmesi 

 Atıkların geri dönüşümü ve değerlendirilmesi 

 Diğer çevre teknolojileri 

Destek Kapsamı 

• Kayda değer bir geliştirme çalışmasına başlangıç/temel olacak şekilde ulusal veya uluslararası 

lisanslama giderleri, 

• Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, pazar araştırması 

çalışmaları, 

• Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve tasarım çalışmaları, 

• Prototip üretimi/Pilot tesisin kurulması /Deneme üretimi, 

• Seri üretime geçiş öncesinde ürünle ilgili tasarım doğrulama, endüstriyel tasarım vb iyileştirme 

çalışmaları, üretim optimizasyonuna yönelik çalışmalar ve ürün tasarımından kaynaklanan 

sorunların çözümü faaliyetleri, 

• Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları, 

• Yaratılan iş ve teknoloji bilgisine ilişkin patent ve lisans çalışmaları, 

• Ürüne ilişkin tanıtım ve satışlara yönelik faaliyetler, tanıtım ve pazarlama çalışmaları. 

 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://ttgv.org.tr/tr/programlar/ileri-teknoloji-projeleri-destegi-itep 

4) Başvuru Yeri 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV) 

  

http://ttgv.org.tr/tr/programlar/ileri-teknoloji-projeleri-destegi-itep
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8. TÜBİTAK 

8.1 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 
 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, 

bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara 

uygun olan projeler desteklemektir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip Üniversite personeli 

• En az lisans mezunu Kamu ya da Özel Sektör çalışanları 

2) 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 360.000 TL’dir. 

• Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez. 

• Makine-teçhizat talepleri, toplam bütçe ile dengeli olmalıdır.  

• Yurt dışı araştırmacılar projede yer alabilmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

1. Dönem için son başvuru tarihi 4 Mart 2016  

2. Dönem için son başvuru tarihi 2 Eylül 2016 

 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-

programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr 

4)  Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
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8.2 Hızlı Destek Programı 
 

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma 

enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme 

projelerine destek sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması durumunda, doktora/sanatta 

yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olan veya doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık 

öğrenimine devam eden personel 

• Araştırma Enstitüsünde/İstasyonunda çalışması durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans 

eğitimi almış personel 

2) 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. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-

programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi
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8.3 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
 

Bu destek programının amacı, 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 projelerini desteklemek ve bu projeler arasında 

eşgüdüm sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip Üniversite personeli 

• En az 4 yıllık lisans mezunu Kamu ya da Özel Sektör çalışanları 

2) 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. 

 Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilir; 

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 

b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri. 

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri 

d) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri. 

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri. 

f) Posta ve nakliye giderleri. 

g) Personel giderleri. 

h) Bursiyer giderleri. 

i) Proje teşvik ikramiyesi. 

j) Kurum hissesi. 

k) Toplantı ve organizasyon giderleri  

l) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler. 

• 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. 
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• Yurt dışı araştırmacılar projede yer alabilmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif(açılan çağrı durumuna göre) 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-

programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
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8.4 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı 
 

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü 

amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında 

alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı (1007 Programı) başlatılmıştır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar 

tarafından proje başvuruları yapılabilir. 

 Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• ARGE’ye dayalı çözüm ihtiyacı olan bir kamu kuruluşunun Müşteri Kurum olmasıyla birlikte, proje 

yürütücüsü kuruluş olan kamu ARGE birimleri, özel sektör, TÜBİTAK birimleri ya da Üniversite ile 

işbirliğinde ARGE projesi yürütülür. 

   Proje veya program kapsamında, genel olarak aşağıdaki gider kalemleri ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde %100 oranında desteklenebilir 

a) Personel giderleri, 

b) Seyahat giderleri, 

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 

ç) Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, 

d) Malzeme ve sarf giderleri, 

e) Bursiyer giderleri. 

• Desteklenecek projeler çıktılarına göre üç farklı nitelikte olabilir: 

Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan,  müşteri 

kurum ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya 

pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, müşteri kurum ihtiyacının karşılanmasının 

yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeler 

Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, müşteri kurum 

ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik 

taşımayan projeler 

Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme 

yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, 

teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeler 

• Projelerin Ar-Ge süresi en fazla 48 aydır. 
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• 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. 

2) Başvuru Dönemi 

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

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-

programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp 

3) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
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8.5 Patent Destek Programı 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• T.C. vatandaşları 

• Ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında; 

 Araştırma Raporu Desteği, 
 İnceleme Raporu Desteği, 
 Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği, 
 Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil 

ödülü verilecektir. 
 

WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında; 

 Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği, 
 İnceleme Raporu Desteği, 
 EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü verilecektir. 

 
  Destek Tablosu 
 

 
 

• Birer yıllık olarak belirlenen her bir teşvik dönemi içerisinde, TÜBİTAK tarafından sağlanan patent 

başvurusu desteğinden tüzel kişiler en fazla 20 başvuru için, gerçek kişiler ise 5 başvuru için 

yararlanabilirler. 
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• Faydalı model başvuruları bu destek kapsamında değildir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-

tubitak-patent-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

8.6 Sanayi Arge Projeleri Destekleme Programı 
 

Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) 

çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda 

bulunmak üzere oluşturulmuştur. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri 

2) 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 konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeleri desteklenmektedir. 

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

• Desteklenen gider kalemleri;  

a)Personel giderleri, 

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, 

gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,  

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,  

d) Malzeme ve sarf giderleri,  

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri  

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve 

benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleridir. 

• Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı) 

desteklenmez. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli Aktif 

http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patent-destek-programi
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patent-destek-programi
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Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-

1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
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8.7 Proje Pazarı Destekleme Programı 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• En az bir Üniversite ile sanayi odası, ticaret odası, sanayi ve ticaret odası veya ihracatçı birliğinden 

en az birinin katılımcı olması zorunludur. 

2) 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. 

• Etkinliğe ilişkin destek verilen harcama kalemleri; 

- Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, 

v.b), 

- Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve kurye 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. 

Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-

1503-proje-pazarlari-destekleme-programi 

3) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1503-proje-pazarlari-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1503-proje-pazarlari-destekleme-programi
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8.8 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı 
 

Programının amacı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve 

teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden 

kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması 

yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Sermaye şirketleri 

• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim 

ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma 

merkez ve enstitüleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Destek süresi en fazla 24 ay, destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli kuruluşlara %60 

oranındadır. Destek 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 konularındaki projeleri desteklemektedir. 

• Personel, bursiyer, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve 

diğer hizmet alımı giderleri desteklenmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-

programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi


   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 103 / 170 
 

 

8.9 KOBİ ARGE Başlangıç Destek Programı 
 

Programın amacı; KOBİ’lerin, daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri 

yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer 

almalarıdır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• KOBİ’ler 

2) 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 konularında 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. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-

1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi
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8.10 Uluslararası Sanayi Arge Projeleri Destekleme Programı 
 

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara 

sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların 

uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik 

bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme 

kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı 

sağlamasıdır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Sermaye şirketleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Destek süresi ve tutarı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır, destek oranı KOBİ’lere %75, 

büyük ölçekli kuruluşlara %60 oranındadır.  

• EUREKA, ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan 

programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme 

projelerinin desteklenmektedir. 

• Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer 

hizmet alımı, arge hizmet giderleri desteklenmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-

programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
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8.11 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 

Destekleme Programı 
 

Bu destek programının amacı, 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 projelerini desteklemek ve bu projeler arasında 

eşgüdüm sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Sermaye şirketleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 

aydır. 

  Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si 

TÜBİTAK tarafından karşılanır. 

• Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; Yeni bir ürün 

üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının 

yükseltilmesi, maliyet düşürücü 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 harcama tutarının %10’u kadar ilave desteklenir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-

programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
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8.12 Bireysel Genç Girişimci Programı 
 

Program ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam 

yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar 

olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet 

gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının 

oluşturulması amaçlanmıştır. 

 

1) Kimler Yararlanabilir? 

 Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun veya, 

 Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya, 

 Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler, 

olmak şartıyla aşağıda belirtilen koşulları sağlayan bireyler başvuru yapabilecektir. 

-Doktora ve üstü ünvana sahip kişiler hariç, 01.01.2014 tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış 

olmak (01.01.1970 sonrası doğanlar), 

-Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği ya da TÜBİTAK 

Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak, 

-Herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında bulunmamak 

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 dâhil 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. 

  Firmaların 550.000 TL’ye kadar bütçeli ve en fazla 18 ay süreli projelerine %75 hibe destek 

sağlanır. 

• Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, yurt içi danışmanlık, 

Yeminli Mali Müşavir giderleri ve diğer hizmet alımı giderleri desteklenmektedir. 

2) Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısı durumuna göre 
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Detaylı bilgi için:  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-

sermaye-destegi-programi-bigg 

http://www.teydeb.tubitak.gov.tr/ 

3) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermaye-destegi-programi-bigg
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermaye-destegi-programi-bigg
http://www.teydeb.tubitak.gov.tr/


   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 108 / 170 
 

 

8.13 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 
 

Program kapsamında, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde; 

 Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri  

 Fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, 

 Girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim 

hizmetleri sağlama 

 Bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma 

Konularında Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin geri 

ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi hedeflenmektedir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, teknopark 

yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler 

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Program kapsamında TTO’lar, 10 yıl süre ile ve yıllık bütçe planlamalarına göre ön ödemeli ve hibe 

şeklinde desteklenecektir. Destek oranı ilk 5 yıl %80, ikinci 5 yıl %60’tır. Destek miktarı yıllık üst sınırı 

2012 yılı için 1 milyon TL’dir. 

• Desteklenecek gider kalemleri; personel giderleri, ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri, alet, 

teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, hizmet alımı (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dâhil), 

toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri, yeminli mali müşavirlik ücretleri ve genel giderlerdir. 

2) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif(açılan çağrı durumuna göre) 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-

1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi 

3) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
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8.14 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme 

Programı 
 

Bu programın amacı; lisansüstü öğrencilere, araştırma kurumlarında görev yapan genç 

araştırmacılara ve uzmanlara bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin aktarılması veya yaygın 

kullanılması gereken tekniklerin öğretilmesi amacıyla Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi 

Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce 

düzenlenmesi planlanan ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası bilimsel çalıştaylara, teorik ve 

uygulamalı kurslara, lisansüstü düzeydeki yaz ve kış okullarına ve seminerlere destek sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Üniversite ve/veya araştırma kurumlarında görevli etkinlik konusunda yetkin, yardımcı doçent, 

doçent veya profesör ünvanına sahip öğretim üyesi veya araştırma kurumlarında çalışan, en az 10 

yıllık mesleki deneyime sahip araştırmacılar, 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri 

Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan ulusal, uluslararası katılımlı 

ve uluslararası bilimsel çalıştaylara, teorik ve uygulamalı kurslara, lisansüstü düzeydeki yaz ve kış 

okullarına ve seminerlere destek sağlanmaktadır. 

• 2012 yılı için etkinlik desteği üst sınırı; 

-Ulusal nitelikli etkinlikler için 20.000,00 TL 
-Uluslararası katılımlı nitelikli etkinlikler için 25.000,00 TL 
-Uluslararası nitelikli etkinlikler için 30.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 
 

  Destek Kalemleri üst limitleri; 
 

-Öğretim Üyesi Yol Gideri: 200 TL (kişi/gidiş-dönüş) 
-Genç Araştırmacı Yol Gideri: 100 TL (kişi/gidiş-dönüş) 
-Konaklama ve İaşe Gideri: 100 TL (kişi/gün) 
-Ders ücreti:  65 TL (kişi/saat) brüt olarak belirlenmiştir. 
 

Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısı durumuna göre 

Detaylı bilgi için: https://e-bideb.tubitak.gov.tr/ 

3) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

https://e-bideb.tubitak.gov.tr/
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8.15 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme 

Programı 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Doktora veya eşdeğer bir dereceye sahip Akademik izin döneminde(sabbatical) Türkiye’deki 

Üniversite ve Enstitülere gelecek olan konuk bilim insanları 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Program ile kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve 

Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında ihtiyaç 

duyulan bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak üzere 

yurtdışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık 

alanlarında seçkin Türk/yabancı bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, araştırma 

yapma, , ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminer/ders verme, proje yazma gibi her 

türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir. 

• Destek süresi en fazla 12 aydır.  

• Üniversitelere davet edilecek bilim insanının doktora veya eşdeğer bir dereceye, özel sektör veya 

kamu kurum ve kuruluşlarının davet edeceği bilim insanının doktora derecesine veya 5 yıllık bir iş 

deneyimine sahip olmalıdır. 

• Türkiye’ye tek seferlik geliş ve Türkiye’den tek seferlik dönüş yol giderleri desteklenir. 

  1-12 ay arası desteklenen bilim insanları için en fazla 180 TL/ay sağlık sigortası verilebilir. 

 Türkiye’de kalacakları sürelere göre aşağıdaki burs miktarları 

0-1 ay arası başvurular için; 

Prof. Dr.’lar için 200 TL/gün 

Doç. Dr.’lar için 165 TL/gün 

Yrd. Doç. Dr.’lar için 135 TL/gün 

Akademik İzinli (Sabbatical) gelecek başvurular için; 

Prof. Dr.’lar için en fazla 3500 $ karşılığı TL/ay 

Doç. Dr.’lar için en fazla 3000 $ karşılığı TL/ay 

Yrd. Doç. Dr.’lar için en fazla 2500 $ karşılığı TL/ay 

verilebilir. 

Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre(Başvurular, yılda 12 dönem alınır) 

1-12 ay arası başvurular için; 

Prof. Dr.’lar için en fazla  6000 TL/ay 

Doç. Dr.’lar için en fazla  4950 TL/ay 

Yrd. Doç. Dr.’lar için en fazla  4050 

TL/ay 
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Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/konuk-arastirmaci-destek-

programlari/icerik-2221-konuk-veya-akademik-izinli-sabbatical-bilim-insani-destekleme-p 

3) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK  

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/konuk-arastirmaci-destek-programlari/icerik-2221-konuk-veya-akademik-izinli-sabbatical-bilim-insani-destekleme-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/konuk-arastirmaci-destek-programlari/icerik-2221-konuk-veya-akademik-izinli-sabbatical-bilim-insani-destekleme-p
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8.16 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Etkinlik Düzenleme Kurulu başvurusu ile 35 yaşını aşmamış, etkinlikte sunum yapacak genç 

araştırmacılar 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

alanlarında yurt içinde düzenlenen ve aşağıdaki şartları sağlayan ulusal, uluslararası katılımlı ve 

uluslararası nitelikli kongre, bilimsel toplantı, sempozyum türü etkinliklere kısmi destek 

verilmektedir. 

• Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam:  20.000 TL 

- Destek Kalemlerine göre üst limitler: 
  

a) Etkinliğe Yurtiçi veya yurtdışından katılacak en çok 3 davetli konuşmacının yol gideri: 
  

Yurtiçi geliş/dönüş 300TL/Kişi 
Yurtdışı geliş/dönüş 1.500 Dolar/Kişi 

b) Organizasyon Desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik 
programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek 
giderleri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25TL' yi geçmemek 
üzere en fazla 15.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 25TL. 
bir set için geçerlidir).     
 
c)Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 1.000 TL 
 

  Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez. 
 

Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre(Başvurular, yılda 6 dönem alınır) 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-

destekleri/icerik-2223-b-yurt-ici-bilimsel-etkinlik-duzenleme-destegi 

3) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-b-yurt-ici-bilimsel-etkinlik-duzenleme-destegi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-b-yurt-ici-bilimsel-etkinlik-duzenleme-destegi
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8.17 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri 

Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar 

yapan bilim insanları 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Kongre Desteği: 

• Avrupa ülkeleri için 1.000 dolar 

• Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için 1.500 dolar 

Yaz/Kış Okulu Desteği: 

• 1 aya kadar olan etkinliklerde 1.500 dolar 

• 2 ay ve üzeri etkinliklerde 3.000 dolar ve uçak bileti 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif(Her ayın son Cuma günü bir sonraki ay etkinliği için son başvuru tarihidir) 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-

destekleri/icerik-2224-a-yurt-disi-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK  

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-a-yurt-disi-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-a-yurt-disi-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-programi
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8.18 Lisans ve Lisans Öncesi, Öğrt. ve Öğrc. Yönelik Bilimsel Etk. Desteği 

Programı 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• İlk ve orta ve yükseköğretim öğrencileri ve öğretmenleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Ortaöğretim öğrencilerine yönelik olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretim üyelerinin 

eğitimine 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 düzenlenmesi 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 öğrencilerine yönelik olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretim üyelerinin 

eğitimine yönelik etkinlikler. 

•İlk ve Ortaöğretim öğrencileri ile Lisans öğrencilerinden üstün başarı gösterenlerin temel ve 

uygulamalı 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 

konuda ilk ve ortaöğretim öğrencilerine bilim danışmanlığı yapabilme becerilerinin geliştirilmesini 

amaçlayan bilim danışmanlığı seminerleri ve benzeri toplantılar. 

•Hizmet içi eğitimler bu programın kapsamı dışındadır. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısı durumuna göre 

Detaylı bilgi için: https://e-bideb.tubitak.gov.tr/ 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK  

  

https://e-bideb.tubitak.gov.tr/
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8.19 Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Lisans öğrencileri 

• Lisansüstü öğrenciler 

• Doktora sonrası araştırmacılar 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Fizik, Kimya, Tıp (Klinik Tıp hariç) ve Fizyoloji alanlarında Türkiye’de lisans veya lisansüstü 

eğitimlerine devam eden üstün başarılı öğrenciler ile yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte ulusal ve 

uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip doktora dereceli genç 

araştırmacıların “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları”na katılımları desteklenmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısı durumuna göre  

Detaylı bilgi için: http://e-bideb.tubitak.gov.tr 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK  

  

http://e-bideb.tubitak.gov.tr/
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8.20 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı 
 

Bu programın amacı; Türkiye’nin araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi hedefine katkı 

sağlamak amacıyla, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği’nin katkısını da 

alarak; Türkiye’deki üniversiteler, kamu-Ar-Ge birimleri ve sanayi kuruluşlarında kadrolu istihdam 

edilmesine, araştırma yapmalarına olanak sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler 

alanlarında doktorasını, Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını tamamlamış olması ya da lisans 

eğitimi sonrasında söz konusu alanlarda en az 4 yıllık araştırma deneyimine sahip olan ve son üç yıl 

içinde en az iki yıl yurt dışında ikamet etmiş olan araştırmacılar 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan, kendi uzmanlık 

alanlarında seçkin bilim insanlarının/araştırmacıların araştırmalara katılmak ve teknolojik yenilikler 

getirmek amacıyla yurt içinde istihdamı desteklenmektedir. 

• Aylık brüt burs miktarı, deneyimli araştırmacılar için 4.167 Avro, çok deneyimli araştırmacılar için 

4.792 Avro’dur. 

  Araştırmanın istihdam edileceği ev sahibi kurum/kuruluşa, yürütülmekte olan araştırma 

giderlerinde kullanılmak üzere aylık 600 Avro destek verilir. 

• Destek süresi en az 20, en fazla 24 aydır. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısı durumuna göre  

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/konuk-arastirmaci-destek-

programlari/icerik-2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasimi-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK  

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/konuk-arastirmaci-destek-programlari/icerik-2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasimi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/konuk-arastirmaci-destek-programlari/icerik-2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasimi-destek-programi
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8.21 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılar 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Türkiye’de yerleşik Üniversiteler/Araştırma Kuruluşları tarafından belirli bir bilim alanında 

düzenlenen, yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasında olan doktora öğrencilerine ya da 

araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim programlarının 

uygulandığı etkinliklere kısmi destek sağlanmaktadır. 

• Destek üst limiti 35.000 TL’dir. 

• Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi 3 günü geçemez. 

• Eğitmenlerin yol, iaşe, konaklama giderleri, ders ve danışmanlık ücretleri, eğitim alacak kişilerin 

yol, iaşe, konaklama giderleri, alınıyorsa eğitim danışmanlık hizmeti giderleri karşılanabilmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısı durumuna göre  

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-

destekleri/icerik-2237-proje-egitimi-etkinliklerini-destekleme-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK  

 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2237-proje-egitimi-etkinliklerini-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2237-proje-egitimi-etkinliklerini-destekleme-programi
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8.22 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı 
 

Bu programın amacı, girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve çeşitli 

alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata 

geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü üniversite öğrencileri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Yarışmada birinci olan öğrenciye 10.000 TL, ikinci olan öğrenciye 7.500 TL ve üçüncü olan 

öğrenciye 5.000 TL ödül verilmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısı durumuna göre  

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-universite-girisimcilik-ve-

yenilikcilik-yarismasi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK  

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-universite-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismasi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-universite-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismasi
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8.23 Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini 

Destekleme Programı 
 

Bu programın amacı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermaye Desteğini 

kazananlar arasından yapılacak elemeyi geçerek önerilmiş adaylara girişimcilik ve yenilikçilik 

alanlarında yurt dışında düzenlenen eğitim programlarına katılım desteği sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermaye Desteğini kazananlar 

arasından yapılacak elemeyi geçerek önerilmiş olan öğrenciler, 

2) 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 müfredatının oluşturulması, örgün ve uzaktan eğitimin yapılması ve bu 

alana yönelik eğitici oyun programlarının geliştirilmesi konuları desteklenmektedir. 

• Program kapsamında desteklenenlere seyahat, gündelik / aylık yaşam giderleri ile kayıt ücretleri 

için destek sağlanabilir. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısı durumuna göre  

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-

programlari/icerik-2239-girisimcilik-ve-yenilikcilik-egit-ve-aras-faaliyetlerini-dest-prog 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-2239-girisimcilik-ve-yenilikcilik-egit-ve-aras-faaliyetlerini-dest-prog
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-2239-girisimcilik-ve-yenilikcilik-egit-ve-aras-faaliyetlerini-dest-prog
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8.24 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 
 

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim 

insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Son 5 yıl içerisinde doktora/sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmuş araştırmacılar 

ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışan 

personel, 

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının araştırma projeleri 

desteklenmektedir. 

• Proje süresi ne fazla 36 aydır. 

• Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez. 

• Proje destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı 

araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 225.000 TL'dir. 

2) Başvuru Dönemi 

Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır( I. Dönem 4 Mart 2016, II.Dönem 2 Eylül 2016) 

Detaylı bilgi için:  http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-

programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi 

3) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK  

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi
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8.25 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• İl Belediyeleri, 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• İl belediyelerinin bilim merkezi kurulması projeleri desteklenecektir. 

• Proje süresi en fazla 6 yıldır. 

• Bilim merkezi binası, il belediyesi tarafından temin edilmelidir. 

• Projenin başka bir kurum/kuruluştan destek alabilmesi olumlu katkı sağlayacaktır. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-

programlari/icerik-4003-bilim-merkezi-kurulmasi-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4003-bilim-merkezi-kurulmasi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4003-bilim-merkezi-kurulmasi-destek-programi


   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 122 / 170 
 

 

8.26 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 
 

Doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, 

kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program 

dâhilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• En az tezli yüksek lisans mezunu araştırmacılar veya kamu kurum/kuruluşlarında tam zamanlı 

kadrolu personeller, 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Proje süresi en fazla 1 yıldır. 

• Destek miktarı proje teşvik ikramiyesi hariç en fazla 120.000 TL’dir. 

• Projenin uygulanması için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, hizmet alımı 

(eğitmen, rehber, sağlık personeli, temizlik, güvenlik vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve 

organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer almaktadır. 

• Katılımcı sayısı yüksek olan projelere öncelik verilebilecektir. 

• Eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar TÜBİTAK’a 

aittir. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-

programlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari
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8.27 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 
 

Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda 

bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel 

olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli 

olarak kazandırılmasını amaçlar. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• En az tezli yüksek lisans mezunu üniversite veya kamu tam zamanlı kadrolu personeli 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Proje süresi en fazla 1 yıldır. 

• Destek miktarı proje teşvik ikramiyesi hariç en fazla 120.000 TL’dir. 

• Projenin uygulanması için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, hizmet alımı 

(eğitmen, rehber, sağlık personeli, temizlik, güvenlik vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve 

organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer almaktadır. 

• Katılımcı sayısı yüksek olan projelere öncelik verilebilecektir. 

• Eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar TÜBİTAK’a 

aittir. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-

programlari/icerik-4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari
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8.28 Akademik e-Kitap Çağrısı 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• En az doktora derecesine sahip ve dersin ilgili olduğu alanda lisans veya lisans üstü eğitim almış 

veya ders vermiş kişiler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Üniversitelerde okutulan lisans derslerine yardımcı olması amacıyla çağı yakalayan teknolojilerle 

hazırlanmış, içeriği problem çözüm setleri, animasyon, etkileşimli uygulamalar vb. ile 

zenginleştirilmiş Türkçe akademik 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 ilişkiler, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi, eğitim bilimleri, coğrafya, sosyoloji 

• Beşeri Bilimler: Tarih, arkeoloji, felsefe 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-

programlari/5000/icerik-akademik-e-kitap-cagrisi-basvuru-sureci 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğü 

  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/5000/icerik-akademik-e-kitap-cagrisi-basvuru-sureci
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/5000/icerik-akademik-e-kitap-cagrisi-basvuru-sureci
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8.29 AB Horizon 2020 Çerçeve Programı 
 

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının 

uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve 

dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve 

teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye 

ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı 

alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri 

  Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları 

  Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar 

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır. 

  Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100 

  Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : 

%100) 

  Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100 

  ERC projeleri : %100 

  Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç) 

  Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır. 

  KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki 

şekildedir: 

  Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro 

  Faz 2: %70 

  Faz 3: Doğrudan destek yok 

2) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.h2020.org.tr/tr/icerik/ab-cerceve-programlari 

3) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü 

 

 

 

 

http://www.h2020.org.tr/tr/icerik/ab-cerceve-programlari
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8.30 AB Çerçeve Programları TÜBİTAK Destek ve Ödülleri 
 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları", 

TÜBİTAK - UİDB tarafından yürütülen ve koordine edilen uluslararası işbirliği programlarına 

Türkiye’deki kamu ve özel sektörün katılımını özendirmek ve bu yolla, ülkemizin bu uluslararası 

işbirliği programlarından en yüksek düzeyde faydalanmasını temin etmek amacıyla tasarlanmıştır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri 

  Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları 

  Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 
 

Seyahat Desteği 

  Ufuk 2020 Programı'na sunulacak projelerde yer almak isteyen proje yürütücüsü adaylarının, 
proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları ve TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek 
diğer toplantılara ve etkinliklere katılımı için verilmektedir. 

  Desteğe, seyahatten en az 15 gün önce (seyahat öncesi) veya seyahat gerçekleştikten sonra 1 ay 
içinde (seyahat sonrası) başvuru yapılabilmektedir. 

  Desteğe başvuracak adayların bir tüzel bir kişilikte görev yapıyor olmaları gerekmektedir.  

  Destek üst limiti 1.500 Avro'dur. 

  Destek kapsamındaki etkinlikler: 

-U2020 kapsamında başvuruda bulunmak istenen çağrıya yönelik olarak gerçekleştirilen 
ve www.h2020.org.tr, Avrupa Komisyonu H2020 resmi web sayfası ve/veya Avrupa 
Komisyonu’nun “Europe 2020” İnisiyatiflerinin web sayfalarında yer alan U2020 çağrılarına 
yönelik proje pazarları ve bilgi günleri, 

-Avrupa Teknoloji Platformu, Avrupa Sanayi Birliği benzeri stratejik ağlar yoluyla düzenlenen 
toplantılar, 

-Proje koordinatör adayı tarafından, resmi yazı ile ya da e-posta yoluyla davet edilen 
konsorsiyum toplantıları, 

-Proje yürütücüsü adayının talep etmesi durumunda TÜBİTAK’ın onay vereceği diğer toplantılar. 

  Aynı etkinliğe, aynı kurumdan birden fazla proje yürütücüsü adayının katılım için başvuru yapması 
durumunda; TÜBİTAK desteklenecek kişi sayısında kısıtlamaya gidebilir. 

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı 

  Program ERC’ye proje sunmayı planlayan araştırmacıların hazırlık sürecinde ihtiyaç duyacağı proje 

yazma-sunma eğitim desteği, proje ön değerlendirme desteği ile mülakat eğitimi desteğini 

kapsamaktadır. 

http://www.h2020.org.tr/
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MC Proje Ön Değerlendirme Desteği 

 Marie Sklodowska-Curie Bireysel Bursu Programı ön değerlendirme desteği başvurusu onaylanan 

kişilerin proje önerisi hazırlanması sürecinde destek alacağı uzman kişi veya kuruluşların ücretleri 

TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. 

Koordinatörlüğü Destekleme Programı 

 Konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği, potansiyel koordinatör adaylarının ve/veya proje ekip 

üyelerinin, proje önerileri kapsamında konsorsiyum oluşturabilmeleri için toplantılara veya 

etkinliklere katılımları ve/veya Avrupa Komisyonu nezdinde görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla 

kullanabilecekleri destektir. Onaylanan her bir koordinatörlük desteği başvurusu kapsamında 

adayının ve/veya ekip üyelerinin toplamda en çok dört seyahati desteklenir.  

 Konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği, potansiyel koordinatör adayının veya kendi 

araştırma ekibi üyelerinden birinin, yurtiçi veya yurtdışında düzenleyeceği ve en çok iki gün 

sürecek konsorsiyum toplantıları için verilecek olan destektir. 

 Proje yazma-sunma eğitimi desteği, koordinatör adaylarının proje fikirlerini proje olarak 

sunabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, söz konusu koordinatör adaylarının veya proje ekip 

üyelerinden en fazla iki kişinin bu konuda tecrübeli kuruluşlardan alacakları eğitimlere katılım 

ücretlerini ve etkinliğe katılıma ilişkin seyahat masraflarını kapsar. Proje yazma-sunma eğitimi 

desteği kapsamında eğitim alınacak kuruluş ve eğitimin kapsamı; başvuru esnasında koordinatör 

adayı tarafından TÜBİTAK’a bildirilir. Koordinatör adayı tarafından bildirilen kuruluş, kriterler 

ışığında uygun bulunmazsa değiştirilmesi istenir. 

 Proje yazdırma desteği, koordinatör adaylarının talep etmeleri durumunda kişi ve kuruluşlardan 

proje yazdırma hizmeti alınmasını kapsar. 

 Proje ön değerlendirme desteği, koordinatör adaylarının U2020’ye proje önerilerini sunmadan 

önce, söz konusu önerilerin, proje önerisi değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca 

incelenmesi için verilecek desteklerdir. 

Eşik Üstü Ödülü 

 Eşik üstü ödülü; U2020’ye sunulan, Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimleri, ERC, EURAMET 

veya Eurostars tarafından atanan bağımsız hakemlerce değerlendirildikten sonra, her çağrı 

özelinde TÜBİTAK tarafından belirlenen eşiğin üstünde puanı alan proje önerilerine verilecek olan 

ödüldür. 

Başarı Ödülü 

 Ufuk2020’ye sunulup Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimleri, ERC, EURAMET veya 

Eurostars tarafından bağımsız hakemlerce değerlendirildikten sonra desteklenen proje önerilerine 

verilecek olan ödüldür. Başarı ödülünün, %80’i proje yürütücüsü ve varsa proje ekibine, %20 lik 

kısmı ise genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri hariç olmak üzere proje yürütücüsünün 

kuruluşuna ödenir. 
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COST Ödülü 

 COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, COST’un ilgili birimi tarafından onaylanmış ve kontratı imzalanmış 

olan aksiyonlarda, Ana Teklif Sahibi konumunda bulunan araştırmacılara yönelik olarak verilen 

ödüldür. Ödül miktarı 10.000 Avro'dur. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.h2020.org.tr/tr/content/h2020-destek-ve-odul-programlari 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü 

8.31 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı 
 

Programın genel amacı, ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarında okutulan dersler için 

Türkçe telif kaynakları artırarak ders materyali havuzunu genişletmek ve ilköğretim, ortaöğretim, ön 

lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayacak ulaşılabilir kaynaklar üretmektir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• En az doktora derecesine sahip olan ve kaynakla ilgili dersin bağlı olduğu alanda lisans ya da 

lisansüstü düzeyde eğitim almış ve/veya ders vermiş olan araştırmacılar, 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Projenin destek süresi üst sınırı, 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir. 

•  Destek programı kapsamında çıkılacak çağrı duyurusunda belirtilen masraf kalemleri esas olmak 

üzere aşağıda belirlenen masraf kalemleri gider olarak kabul edilir; 

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri. 

b) Malzeme ve sarf malzemesi, baskı cilt ve kırtasiye giderleri. 

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri. 

d) Posta ve kargo giderleri. 

e) Yardımcı personel giderleri. 

f) Proje teşvik ikramiyesi. 

g) Telif ödemeleri. 

h) Kurum hissesi. 

http://www.h2020.org.tr/tr/content/h2020-destek-ve-odul-programlari
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i) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan diğer giderler. 

 

• Destek üst sınırı, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ve telif ödemeleri hariç, kurum Hissesi dâhil 120.000 

TL (KDV dâhil)’dir. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-

programlari/icerik-5000-dijital-icerikli-acik-ders-kaynaklari-destekleme-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

8.32 COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)  
 

COST (European Cooperation in Science and Technology), ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma 

projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak 

çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. COST’un misyonu, Avrupalı 

araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel 

ve teknik araştırmada güçlendirmektir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücüleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Aksiyonlar kapsamında araştırma projeleri ulusal katkılarla finanse edilir. 

• COST üyelerinin her biri araştırma aksiyonu önerebilir. 

• Aksiyonlara katılım isteğe bağlıdır. Sadece ilgilenen ülkeler iştirak edebilmektedir. 

• İşbirliği, ulusal projelerin koordinasyonunu esas alan "concerted action" olarak anılan projeler 

vasıtasıyla gerçekleştirilir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-

programlar/cost/icerik-cost 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-5000-dijital-icerikli-acik-ders-kaynaklari-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-5000-dijital-icerikli-acik-ders-kaynaklari-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-cost
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-cost


   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 130 / 170 
 

 

8.33 ERA-NET 
 

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında kullanılacak bir uygulama aracı olarak tasarlanan 

ERA-NET ile Programa üye ülkelerde Kamu-Kamu işbirliklerini destekleyerek, ulusal ve bölgesel 

araştırma programları arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırma ve yenilik programlarının 

geliştirilip güçlendirilerek uluslararası işbirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma 

programları arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip 

güçlendirilmesini hedeflenmektedir. 

• Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin 

uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında 

hibe destek sağlanması öngörülmektedir. 

•Bu program kapsamında başvuracak projeler için 1509 Programı Uygulama Esasları geçerlidir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-

programlari/1509/icerik-era-net-hakkinda 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-era-net-hakkinda
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-era-net-hakkinda
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8.34 ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) 

Destekleri 
 

Programın amacı; üye ülkelerdeki araştırmacılar arasında işbirliğini arttırmak, gelişmeye açık 

laboratuvarlarda araştırma kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• ICGEB üye ülkelerinde yer alan Üniversiteler ve Ulusal Araştırma Enstitüleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Ortak araştırma destekleri: 

• Üye ülkelerdeki araştırmacılar arasında işbirliğini arttırmak, gelişmeye açık laboratuvarlarda 

araştırma kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamak için desteklenmektedir. 

• Destek süresi en fazla 3 yıl, destek tutarı laboratuvar başına en çok 25.000 Euro’dur. 

ICGEB, organizasyona üye ülkelerin araştırmacılarının oluşturdukları kurs, çalıştay ve araştırma 

Toplantılarını desteklemektedir. 

Kurs, Toplantı ve Çalıştaylar Destekleri: 

 Organizasyona üye ülkelerin araştırmacılarının oluşturdukları kurs, çalıştay ve araştırma 

toplantıları desteklenmektedir. 

 Organizasyon bütçesinin 20.000 Euro’ya varan kısmını ICGEB karşılayabilmektedir. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısına göre 

Detaylı bilgi için:   http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-

programlar/icgeb/icerik-icgeb-destekleri 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/icgeb/icerik-icgeb-destekleri
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/icgeb/icerik-icgeb-destekleri
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8.35 İkili Proje Destekleri 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

 

• Araştırmacılar 
 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

• Hükümetler arası ya da kurumlar arası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmalar çerçevesinde 

ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman 

değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinlikler desteklenmektedir. 

Açık Programlar: 

 

2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı 
2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı 
2503 - Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı 
2504 - İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) ile İkili İşbirliği Programı 
2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili İşbirliği Programı 
2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı 
2509 - Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Bosphorus Programı 
2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program 
2514 - Ukrayna Devlet Bilim, Yenilik ve Enform.Komitesi (DKNII) ile İkili İşbirliği Prog. 
2525 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı 
2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı 
2505 - Fransa Ulusal Bilimsel Arş. Merkezi (CNRS) ile İkili İşbirliği Programı 
2508 - Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) ile İkili İşbirliği Programı 
2512 - Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi (NASU) ile İkili İşbirliği Programı 
2520 - Yunanistan Arş. ve Teknoloji Genel Sekreterliği (GSRT) ile İkili İşbirliği Prog. 
2522 - Macaristan Araştırma ve Tekn. Ulusal Ofisi (NKTH) ile İkili İşbirliğ Programı 
2523 - Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İşbirliği Programı 
2524 - İtalya Dışişleri Bakanlığı ile İkili İşbirliği Programı 
2527 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile IntenC Programı 
2528 - Romanya Bilimsel Araştırma Otoritesi (ANCS) ile İkili İşbirliği Programı 
2529 - Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MoST) ile İkili İşbirliği Programı 
2532 - Rusya Temel Araştırma Vakfı (RFBR) ile İkili İşbirliği Programı 
2533 - Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Tekn. Bakanlığı (MOST) ile İkili İşbirliği Programı 
2534 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile 2+2 Programı 
2537 - Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi (AS CR) ile İkili İşbirliği Programı 
2539 - Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (FWO) ile İkili İşbirliği Programı 
2540 - Slovak Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik İşbirliği Programı 
 
Uluslararası Fırsatlar: 

 

Fransa'da Deniz Bilimleri Alanında Araştırma ve İş İmkânları 
Avrupa Genç Araştırmacılar Ödülü (EYRA) 2013 
ESF Araştırma Çalıştayları 2013 Başvurusu 
Avusturya'da Doktora Sonrası Araştırma İmkânı  
Fransa İnovasyon Ödül Duyurusu 
ERAfrica Ortak Çağrısı için hakemler aranmaktadır 
NATD Proje Değerlendirme Sürecinde Görev Alacak Uzmanlar Arıyor 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2501/icerik-2501-abd-ulusal-bilim-vakfi-nsf-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2502/icerik-2502-bulgaristan-bilimler-akademisi-bas-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2503/icerik-2503-belarus-ulusal-bilimler-akademisi-nasb-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2504/icerik-2504-italya-ulusal-arastirma-konseyi-cnr-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2506/icerik-2506-hindistan-bilimsel-ve-end-ars-konseyi-csir-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2507/icerik-2507-almanya-arastirmalar-konseyi-dfg-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2509/icerik-2509-fransa-disisleri-bakanligi-ile-bosphorus-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2513/icerik-2513-slovakya-bilimler-akademisi-sas-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2514/icerik-2514-ukrayna-devlet-bil-yenilik-ve-enform-komitesi-dknii-ile-ikili-isb-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2525/icerik-2525-almanya-egt-ve-ars-bakanligi-bmbf-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2526/icerik-2526-mogolistan-bilimler-akademisi-mas-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2505/icerik-2505-fransa-ulusal-bilimsel-ars-merkezi-cnrs-ile-ikili-isbirlig-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2508/icerik-2508-slovenya-arastirma-kurumu-arrs-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2512/icerik-2512-ukrayna-ulusal-bilimler-akademisi-nasu-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2520/icerik-2520-yunanistan-ars-ve-tekn-genel-sekreterligi-gsrt-ile-ikili-isbirligi-prog
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2522/icerik-2522-macaristan-ars-ve-tekn-ulusal-ofisi-nkth-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2523/icerik-2523-kore-ulusal-arastirma-vakfi-nrf-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2524/icerik-2524-italya-disisleri-bakanligi-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2527/icerik-2527-almanya-egt-ve-ars-bakanligi-bmbf-ile-intenc-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2528/icerik-2528-romanya-bilimsel-arastirma-otoritesi-ancs-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2529/icerik-2529-pakistan-bilim-ve-teknoloji-bakanligi-most-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2532/icerik-2532-rusya-temel-arastirma-vakfi-rfbr-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2533/icerik-2533-cin-halk-cum-bilim-ve-tekn-bakanligi-most-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2534/icerik-2534-almanya-egt-ve-ars-bakanligi-bmbf-ile-22-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2537/icerik-2537-cek-cumhuriyeti-bilimler-akademisi-as-cr-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2539/icerik-2539-belcika-flaman-bolgesi-arastirma-kurulusu-fwo-ile-ikili-isbirligi-prog
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2540/icerik-2540-slovak-bilimler-akademisi-sas-ile-tematik-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/fransada_deniz_bilimleri_alaninda_arastirma_ve_is_imkanlari.docx
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-avrupa-genc-arastirmacilar-odulu-eyra-2013
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-esf-arastirma-calistaylari-2013-basvurusu
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-avusturyada-doktora-sonrasi-arastirma-imkani
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/fransa_inovasyon_odul_duyurusu.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-erafrica-ortak-cagrisi-icin-hakemler-aranmaktadir
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-natd-proje-degerlendirme-surecinde-gorev-alacak-uzmanlar-ariyor
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Japonya Bilimsel Destek Derneği (JSPS) Destekleri 
NeXXt Scholars Girişimi Duyurusu 
ABD Ulusal Kanser Enstitiüsü’nde Araştırma İmkânı 
Blaise Pascal Research Chairs 
The Sixth International Conference on Thermal Engineering Theory and Applications 
Okyanus Çalışmaları hakkında Yaz Okullarına ilişkin Portal 
Fernard Braudel Bursları Duyurusu  
TWAS gelişmekte olan ülkelerde düzenlenecek olan bilimsel toplantılara destek verecektir 
TWAS (The Academy of Sciences for the Developing World) Destek Programları  
 

3) Başvuru Dönemi 

 
Teklif Çağrısına göre 

Detaylı bilgi için:   http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-proje-destekleri 
 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 
 
 

8.36 Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği 
 

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurt Dışı Seyahat Desteği Programı'nın amacı Türkiye’ de kurulmuş 

olan tüzel kişiliklerin, AB Çerçeve Programlarına katılan diğer ülke ekipleriyle işbirliği yaparak ortak 

projeler oluşturmak amacıyla yapacakları yurtdışı seyahatlerin desteklenmesini sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Tüzel kişiler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• AB Çerçeve Programlarına katılan diğer ülke ekipleriyle işbirliği yaparak ortak projeler oluşturmak 

amacıyla yapacakları yurtdışı seyahatleri desteklenmektedir. 

• Ekonomi sınıfı gidiş – dönüş uçak bileti bedeli karşılanır. Uçak bileti araştırmacıya TÜBİTAK 

tarafından alınarak gönderilir. 

• Her tüzel kişilikten her bir çağrı/proje için bir araştırmacı desteklenir. Daha önceden desteklenen 

bir araştırmacı aynı çağrı/proje kapsamında ikinci bir kez desteklenmez. Bir araştırmacı en fazla 5 

kez konsorsiyum oluşturma amaçlı yurt dışı seyahat desteğinden yararlanır. 

• Destek başvurusunda bulunan kişinin Türkiye’de kurulu üniversiteler dışında kalan tüzel 

kişiliklerden olması durumunda, söz konusu destek ilgili tüzel kişiliğe verilmiş kabul edilir. Bu tür 

tüzel kişilikler Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurtdışı Seyahat Desteği’nden toplam 5 kez 

yararlanabilir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-japonya-bilimsel-destek-dernegi-jpss-destekleri
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ICIM/icim/duyurular_haberler/Genel/NeXXt_Scholars_Initiative_Duyurusu.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ICIM/icim/duyurular_haberler/Genel/NCI_Visiting_Scholars_Program_Duyurusu.pdf
http://www.chaires-blaise-pascal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=465
http://www.ryerson.ca/~ictea
http://www.oceansummerschools.org/
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ICIM/icim/duyurular_haberler/Genel/Fernand_Braudel_Fellowships.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ICIM/icim/duyurular_haberler/Genel/TWAS_Toplanti_Destekleri.doc
http://www.twas.org/
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-proje-destekleri
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Detaylı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-

destekleri/icerik-konsorsiyum-olusturma-amacli-seyahat-destegi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü 

8.37 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına 

Yönelik Destek Programı 
 

Bu programın amacı, üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı 

başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesidir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Türkiye’deki Üniversiteler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Proje bütçesi üst limiti (tüm alanlar için), 30.000-TL’dir. 

• Proje kapsamında PTİ ödemesi yapılmaz. 

• Makine-Teçhizat faslının üst limiti 5.000-TL’dir. 

• Sarf malzemesi alımları faslının üst limiti 3.000-TL’dir. 

• Seyahat faslındaki bütçeden sadece proje ekibi faydalanabilir ve yurtiçi seyahatler ile saha 

çalışmaları için geçerlidir. Bu faslın üst limiti ise 2.000-TL’dir. 

 Proje süresi en fazla 6 aydır. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-

programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-

destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK  

8.38 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 
 

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya 

ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model 

geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin 

desteklenmesidir. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-konsorsiyum-olusturma-amacli-seyahat-destegi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-konsorsiyum-olusturma-amacli-seyahat-destegi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
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1) Kimler Yararlanabilir? 

• Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacıların; üniversite, kamu kuruluşları veya özel 

kuruluşlarda çalışmaları ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. 

Proje ekibinde yer alacak danışmanların; 
 
 Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine 

sahip olmaları gerekmektedir. 
 Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans 

eğitimi almış olmaları gerekmektedir. 
 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilir;  

 

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 

b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri  

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri  

d) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri 

e) Yurt içi ve yurtdışı seyahat giderleri 

f) Posta ve nakliye giderleri 

g) Personel giderleri 

e) Bursiyer giderleri. 

i) Proje teşvik ikramiyesi 

j) Kurum hissesi 

k) Toplantı, fuar ve organizasyon giderleri 

l) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler 

 

• Proje destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*, Kurum hissesi ve yurtdışı 

araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL’dir. 

 Proje süresi en fazla 18 aydır. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-

programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK   
 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
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8.39 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
 

 Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, 

ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu 

kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini 

desteklemektir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacıların; üniversite, kamu kuruluşları veya özel 

kuruluşlarda çalışmaları ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. 

Proje ekibinde yer alacak danışmanların; 
 
 Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine 

sahip olmaları gerekmektedir. 
 Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans 

eğitimi almış olmaları gerekmektedir. 
 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilir;  

 

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 

b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri  

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri  

d) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri 

e) Yurt içi ve yurtdışı seyahat giderleri 

f) Posta ve nakliye giderleri 

g) Personel giderleri 

e) Bursiyer giderleri. 

i) Proje teşvik ikramiyesi 

j) Kurum hissesi 

k) Toplantı, fuar ve organizasyon giderleri 

l) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler 

 

• Proje destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*, Kurum hissesi ve yurtdışı 

araştırmacı giderleri hariç) 60.000 TL’dir. 

 Proje süresi en fazla 24 aydır. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 
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Detaylı bilgi için: http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-

3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK   
 

8.40 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 
  

Programın amacı, Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli 

bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır. Program kapsamında, 

alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı 

Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak sermaye şirketi 

şeklindeki yapılanmaları 

• Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri 

 
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilir;  

 

a) Personel giderleri 

b) Danışmanlık giderleri  

c) Genel giderler(Ar-Ge Laboratuvarının faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerçekleşen; destek 

personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat 

vb.) 

d) Başvuru öncesi destek giderleri 

 

 

• Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinin %75’idir ve bir 

takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez. 

 Proje süresi en fazla 5 yıldır. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-

1515-oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK   

http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi
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8.41 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik 

Destek Programı 
 

 Programın amacı, Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli 

bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır. Program kapsamında, 

alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların ARGE faaliyetlerinin 

belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• En az bir iş fikri yarışma sürecini başarıyla tamamlamış veya hızlandırıcı, kuluçka, vb. alanlarda 

deneyimi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri 

• Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri 

 
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilir;  

 

a) Personel giderleri 

b) Seyahat ve Konaklama Giderleri, 

c) Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Giderleri, 

d) Hizmet Alımı(eğitim, rehberlik, danışmanlık, mentörlük, toplantı, tanıtım ve organizasyon 

giderleri) 

e) Genel giderler 

 

•   Çağrı kapsamında her 12 aylık dönem için belirlenebilecek proje bütçesi en fazla 650.000 TL’dir 

 Proje süresi en fazla 36 aydır. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-

1601-yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

8.42 Girişim Sermayesi Destekleme Programı 
 

Programın amacı, ülkemizde teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak yeni fonların 

kurulmasına ve bu fonları yönetecek Fon Yöneticilerinin teşvik edilerek girişim sermayesi 

ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlanmasıdır. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp
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1) Kimler Yararlanabilir? 

• Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de bünyesinde yer 

aldığı, faaliyet konusu ve yapısı Girişim Sermayesi Fonlarının kurulması ve yönetimi olan sermaye 

şirketleri (Fon Yöneticileri), 

• Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de içerisinde yer aldığı 

ve çağrıya ilişkin başvurusunda Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı 

taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri) veya 

• Bankacılık, finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuk, sanayi ve ticaret alanlarında tecrübeli kişilerden 

oluşan ve Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekip (Aday 

Fon Yöneticileri) 

 
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilir;  

 

•   TÜBİTAK’ın çağrı kapsamında her bir fona aktaracağı hibe destek tutarı azami onbeş (15) Milyon 

TL olacaktır. 

 Program kapsamında, Girişim Sermayesi Fonlarının fon büyüklüğünün %20’sine varan oranda 

hibe desteği verilecektir. 

 Desteklenecek fonların destek süresi, fon destek sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

en fazla on iki (12) yıldır. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-

programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep 

4) Başvuru Yeri 

TÜBİTAK 

 

9. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 
 

9.1 ARGE Destekleri 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep
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• Özel hukuk tüzel kişileri 

• Şahıs işletmeleri 

• Yükseköğretim kurumları 

• En az ön lisans düzeyinde öğrenci veya mezun araştırmacılar (gerçek kişiler) 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik araştırma, 

geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin projeler desteklenmektedir. 

• Bakanlık, her yıl için destekleyeceği öncelikli proje konularını belirler ve o takvim yılı öncesinde 

internet sitesinde yayımlar. 

• Proje süresi en fazla 36 ay, destek üst limiti; elektronik ve haberleşme sektöründe 10.000.000 TL, 

uzay alanında 20.000.000 TL’dir. Bu tutarlar her yıl en fazla %20 oranından değiştirilebilir. İlgili 

değişiklik bakanlık internet sitesinde duyurulur. Destek oranı %100’e kadar olabilmektedir. 

• Proje yöneticisi ve projede görev alan teknik personele ödenen ücretler; alet, makine, teçhizat, 

yazılım ve donanım giderleri; danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri; ulusal patent tescili, 

faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler; projede kullanılan malzeme 

giderleri; laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler desteklenmektedir. 

• Kuruluş, başvuru tarihinden önceki 1 yıl süresince aktif olarak faaliyette olması gerekmektedir. 

• Projede yer alan personel sayısının en az üçte biri, ilgili kuruluşta en az 1 yıldır çalışıyor olması 

gerekmektedir. 

• Bir kuruluş bir dönemde ancak bir proje ile başvurabilir. 

• Bir projesi destek kapsamında olan kuruluşlar, destek süresi boyunca yeni bir proje için destek 

başvurusunda bulunamazlar. 

• Proje başvurusu yapan kişinin en az ön lisans programında okuyan veya mezun gerçek kişi olması 

gerekmektedir 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: 

http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/HGB/tr/Belgelik/20130128_103905_10472_1_66697.html 

4) Başvuru Yeri 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

  

http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/HGB/tr/Belgelik/20130128_103905_10472_1_66697.html
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10. KOSGEB 
 

10.1 ARGE ve İnovasyon Destek Programı 
 

Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip 

küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya 

hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• KOBİ’ler 

• Girişimciler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Ar-Ge ve İnovasyon Programında, proje süresi en çok 24 (yirmidört) aydır. Kurul kararı ile 12 (oniki) 

aya kadar ek süre verilebilir. 

• İşlik Desteği: KOSGEB tarafından kurulan/kurdurulan teknoloji geliştirme merkezlerinde bedelsiz 

yer tahsisi. 

• Kira Desteği: Proje süresince teknopark sınırları içinde yer alması durumunda %75 oranında aylık 

azami 1.250 (bin iki yüz elli) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuz bin) TL, teknopark sınırları dışında 

yer alması durumunda aylık azami 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 24.000 (yirmi dört bin) TL geri 

ödemesiz kira desteği verilebilir. 

• Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımları Desteği: Proje iş planında 

yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, 

yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak 

%75 oranında üst limit 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli olarak da üst limit 300.000 (üç yüz 

bin)TL destek sağlanır.  

• Personel Gideri Desteği: %75 oranında; üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun 

olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, lisans 

mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL ve doktora 

mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri 

ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil 

edilmez. 

• Proje Geliştirme Desteği: Proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu 

ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik, işbirliği ziyareti, 

test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL olmak üzere geri 

ödemesiz destek sağlanır. 

• Başlangıç Sermayesi Desteği: Teknogirişim sermayesi desteği alan işletmeler ile almaya hak 

kazanan girişimciler bu destekten yararlanabilir. Geri ödemesiz olan desteğin üst limiti 20.000 (yirmi 

bin) TL’dir. 
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Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için:  http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5797/arge-ve-inovasyon-programi 

3) Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri 

10.2 Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

 

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, 

maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara 

uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. 

1) 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 

2) 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 oranında 150.000 TL hibe, 500.000 TL faizsiz kredi, makine-teçhizat en fazla 3 yaşında olabilir. 

• Personel Gideri Desteği: %75 oranında; meslek lisesi mezunlarına 1.200 TL/ay, ön lisans 

mezunlarına 1.500 TL/ay, lisans mezunlarına 2.000 TL/ay, yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL/ay, 

doktora mezunlarına 3.500 TL/ay, toplam en fazla 100.000 TL/ay, toplam 150.000 (yüz elli bin) TL’ye 

kadar hibe 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5798/endustriyel-uygulama-

programi 

4) Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5797/arge-ve-inovasyon-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5798/endustriyel-uygulama-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5798/endustriyel-uygulama-programi


   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 143 / 170 
 

 

10.3 Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı 
 

Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, 

Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında yer alarak sermaye piyasalarından finansman temin 

etmelerini sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Ticari şirket statüsündeki KOBİ’ler 

2) 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 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1232/gelisen-isletmeler-piyasasi-

kobi-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri  

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1232/gelisen-isletmeler-piyasasi-kobi-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1232/gelisen-isletmeler-piyasasi-kobi-destek-programi
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10.4 Genel Destek Programı 
 

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, 

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve 

düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin 

yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 

geliştirilmesi amacıyla işletmelerin desteklenmesidir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek 

veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler, 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Destekler 3 yıllık program ile sürdürülür, program bitiminde işletmenin talebi halinde program 

yenilenir, desteklerin oranı 1. Bölge için %50, 2. 3. ve 4.bölge illeri için %60, 5. ve 6. bölge illeri için 

%70’dir. 

• Yurt İçi Fuar Desteği: Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 TL/m2, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve 

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 TL/m2, işletme başına en fazla 50 m2(büyük ürün 

sergilemelerinde 100 m2’ye artırılabilir), en fazla 45.000 TL hibe 

• Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: Konaklama, ulaşım, tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, 

toplantı organizasyon giderleri; gezi başına 3.000 TL, toplam en fazla 20.000 TL hibe 

• Tanıtım Desteği: Yurt içi marka tescil sahibi KOBİ’lere verilir; broşür, ürün kataloğu, yurt dışındaki 

basılı yayınlara reklam verme giderleri ve Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderlerini kapsar. 

-Her bir ürün kataloğu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL’yi, Program 

süresince ürün kataloğu için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 10.000 (onbin) TL’yi geçemez. 

- Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek her bir reklam verme giderleri için 

işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi, Program süresince yurt dışında 

yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi 

geçemez. 

- Her bir destek başvurusu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti; Web Tabanlı Tanıtım 

Giderleri için 5.000 (beşbin) TL’yi, Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi ve 

Program süresince Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 

15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez.  

• 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 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 

(binbeşyüz) TL, 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL, Yüksek Lisans ve 

üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL, toplam en fazla 50.000 TL hibe 

• Danışmanlık Desteği: Uygulama esaslarında yer alan konu başlıklarına göre, her bir danışmanlık 

hizmeti en az 20 adam/gün, en fazla 6.000 TL olmalı, toplam en fazla 22.500 TL hibe 

• Eğitim Desteği: Uygulama esaslarında yer alan konu başlıklarına göre, her bir konu başlığı altında 

alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi 
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geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst 

limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir. Firma başına program süresince desteğin üst limiti 20.000 

(yirmibin) TL’dir. 

• Enerji Verimliliği Desteği: İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, 

Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık, Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri ve Uygulama 

Giderlerine destek verilir. Program süresince Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 75.000 

(yetmişbeşbin) TL’dir. 

• Tasarım Desteği: İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği(ETMK), 

Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK), Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası 

üyeleri ile Üniversitelerden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Program 

süresince desteğin üst limiti 22.500 (yirmiikibinbeşyüz) TL’dir 

• Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı 

kurum/kuruluşlardan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Marka Tescil Belgesi, Endüstriyel 

Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan 

kurum/kuruluşlara destek verilir. Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir. 

• Belgelendirme Desteği: İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu 

(TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda 

alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her 

hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Her bir belge için desteğin tutarı 

2.500 TL’yi geçemez. Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir. 

• Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği: İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce 

kurulmuş laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz, kontrol-

muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, 

analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. 

Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir 

• Bağımsız Denetim Desteği: İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan 

Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir. Her bir denetim 

hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi geçmemekle birlikte program süresince 

desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri 

10.5 Girişimcilik Destek Programı 

 

Programın amacı; ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan 

girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi
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1) Kimler Yararlanabilir? 

•  Girişimciler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi: İş kurmak isteyen kişilerin iş planı hazırlama kavramı üzerine 

aldığı toplam 32 saatlik bir eğitimdir, ücretsizdir. 

Desteklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %60, kadın veya özürlüye %70, 3., 4., 5., 6. bölge illeri için 

%70, kadın veya özürlüye %80’dir. Girişimci, kuracağı işletmede en az %30 kurucu ortaklığı sahip 

olmalıdır. 

• İşletme Kuruluş Desteği: İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL 

destek sağlanır.  

• Makine-Teçhizat, Yazılım, Ofis Donanım Desteği: İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi 

dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz 

olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır. 

• İşletme Giderleri Desteği: İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen 

işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda 

geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır. 

• Sabit Yatırım Desteği: İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak 

makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek 

sağlanır. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri 

10.6 İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 
 

Programın amacı: KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak 

tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular 

ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-

güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

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

işletmeler, 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Desteklerin oranı 1. bölge için %50, 2. 3. ve 4. bölge için %60, 5. ve 6. bölge illeri için %70’dir. Proje 

süresi en az 6 ay, en fazla 24+12 ay olabilir. 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi
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• 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 

oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, 

ç) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, 

d) Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve 

hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, 

• Destek miktarı:  -Normal projeler için: 1.000.000 TL 300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri 

Ödemeli) 

  - Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler için: 1.500.000 TL  

300.000 TL (Geri Ödemesiz), 1.200.000 TL (Geri Ödemeli)   

• Desteklenmeyecek giderler: Bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve 

kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, 

proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri 

• Desteklenecek giderler: Personel gideri yeni istihdam şartı ile asgari net ücret üzerinden 

desteklenir. Makine, teçhizat ve donanımların yeni olması gerekir. Destek tutarı en fazla 10.000 

TL’ye kadar danışmanlık, etüt, fizibilite 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. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1228/isbirligi-gucbirligi-destek-

programi 

4) Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri  
 

10.7 KOBİ Proje Destek Programı 
 

Programın amacı; işletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve 

projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje 

kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi ve 

esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulmasıdır. 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1228/isbirligi-gucbirligi-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1228/isbirligi-gucbirligi-destek-programi
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1) Kimler Yararlanabilir? 

• KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek 

veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler, 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Desteklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %50 oranında 150.000 TL hibe, 3., 4., 5., 6. bölge illeri için 

%60 oranında 150.000 TL hibe. Proje süresi en az 6 ay, en fazla 24+12 ay olabilir. 

• Desteklenecek Proje Konuları: 

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve 

finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler; 

 İstihdam artırıcı, 

 İhracat artırıcı, 

 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 

 

• Destek miktarı: Program süresi işletme için 3 (üç) yıl olup, program kapsamında işletmeye 

verilecek desteğin üst limiti toplam 150.000 (yüz elli bin) TL’dir. Program kapsamında verilecek 

destekler geri ödemesizdir 

• Desteklenmeyecek giderler: 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 ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler 

• Desteklenecek giderler: Proje bütçesinin en fazla %10’u makine, teçhizat, hammadde, malzeme 

gideri olabilir. Proje bütçesinin en fazla %40’ı yazılım, hizmet, personel gideri olabilir. Danışmanlık 

desteği tutarı en fazla 1.500 TL olabilir. Tanıtım materyalleri ve reklam giderleri için Yurt İçi Marka 

Tescil Belgesi aranır. Personel giderinde yeni istihdam şartı aranmaktadır. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1226/kobi-proje-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri  
 
 
 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1226/kobi-proje-destek-programi
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10.8 Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı  
 

Programın amacı, teknoloji tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması 

Ar-Ge ve inovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına 

ihtiyaç duyulması ve teknolojik ürüne yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan 

projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını 

sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler, 

• Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk 

Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler, 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine 

sahip işletmeler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Program kapsamında, işletmeye sağlanacak teknolojik ürün veya prototipin tanıtımı ve 

pazarlanmasına yönelik;  

a) Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri,  

b) Fuarlara katılım giderleri,  

c) Yurt dışı fuarlarda Gümrük işlem giderleri,  

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

d) Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,  

e) Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde işletmenin en fazla iki çalışanının 

konaklama ve ulaşım giderleri, 

 geri ödemesiz olarak desteklenir. 

•  Bu program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. 

•  Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay ‘dır. 

 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-

tanitim-ve-pazarlama-destek-programi 

4) Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-tanitim-ve-pazarlama-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-tanitim-ve-pazarlama-destek-programi
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10.9 KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı 

 

Programın amacı; Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve 

sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. 

 

1)  Kimler Yararlanabilir? 

• KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek 

veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler 

2)  Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen 

esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina 

inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer 

maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. 

• Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL ve geri 

ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. 

• Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 36 (otuz altı) aydır. 

3)  Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısına Göre 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-

programi 

4)  Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri 

10.10 Tematik Proje Destek Programı 
 

Programın amacı; 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 bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve 

önceliklere uyumunun sağlanmasıdır. 

Çağrı Esaslı Tematik Program ve Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı olmak üzere iki alt 

programdan oluşur. 

 

1)  Kimler Yararlanabilir? 

Çağrı esaslı tematik program için; 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi
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• Belediyeler ve Belediye İktisadi Teşekkülleri, 

• Enstitüler, 

• Eğitim ve öğretim kurumları, 

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

• İşletme tanımına uymayan diğer işletmeler, 

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı için; 

• KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı olan Meslek Kuruluşları 

başvurabilir. 

2)  Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

Çağrı esaslı tematik program için; 

• Çağrı Esaslı Tematik Program çerçevesinde aşağıda belirtilen proje giderleri geri ödemesiz olarak 

desteklenir.  

a) Personel net ücretleri ve seyahat giderleri (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek 

ödemeler hariç), 

b) Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (taşıt aracı satın 

alımı ve/veya kiralanması hariç),  

c) Sarf malzemesi giderleri,  

ç) Hizmet alım giderleri,  

d) Genel idari giderler 

• Program kapsamındaki proje destek oranı, üst limiti ve süresi Çağrı Esaslı Tematik Program Proje 

Teklif Çağrısı ile duyurulur. 

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı için; 

• Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar 

verir. 

3)  Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1227/tematik-proje-destek-

programi 

4)  Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1227/tematik-proje-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1227/tematik-proje-destek-programi
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10.11 Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı 
 

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin 

uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç 

işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka 

merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir. 

Bu program, Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Programı 

olmak üzere iki alt programdan oluşur. 

1)  Kimler Yararlanabilir? 

• Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programına üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş 

iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri başvurabilir 

•Uluslararası Hızlandırıcı Programına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler başvurabilir 

2)  Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı için; 

• Yurtdışında kurulacak kuluçka merkezi için kuruluş ve donanım desteği kapsamında işletme 

kuruluş giderleri (yurtdışı işletici kuruluş yetkilisi veya personeline ait şehirlerarası/ülkelerarası 

ulaşım, konaklama, ilgili ülkede şirket kuruluşu için yapılacak zorunlu giderler vb.), bina tadilatı, 

altyapı, ofis donanımı ve yazılım giderleri için üst limiti 100.000 (yüz bin) ABD Doları olmak üzere 

%80 (seksen) oranında geri ödemesiz destek verilir. 

• Bu destek kapsamında kurulan İşletici Kuruluşa;  

a) Kuluçka merkezi kirası,  

b) İşletim giderleri,  

c) Yurtdışındaki işletici kuruluş personeline ödenen net ücretleri ve bu personele ait kuluçka   

     merkezinin faaliyetlerine ilişkin şehirlerarası/ülkelerarası ulaşım giderleri,  

d) Tanıtım faaliyetleri,  

e) Eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları   

f) Yeminli mali müşavirlik hizmetleri gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği  

    organizasyonlar için destek verilir. 

• Bu destek kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 5 (beş) yıl için toplam 

3.750.000 (üç milyon yedi yüz elli bin) ABD Doları ve yıllık üst limit 750.000 (yedi yüz elli bin) ABD 

Doları olup, destek oranı 1. ve 2. yıl için % 80 (seksen), 3., 4. ve 5. yıllar için % 60 (altmış) oranında 

uygulanır. 

Uluslararası Hızlandırıcı Programı için; 
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• Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında; 

a)Hızlandırıcı ofis kirası,  

b)Eğitim,  

c)Danışmanlık,   

d)Mentörlük, 

 e)İş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları,  

f)Ulaşım ve Konaklama,  

g)Yeminli mali müşavirlik hizmetleri, 

h)Organizasyonla ilgili genel giderlere geri ödemesiz destek verilir 

• Program süresi içinde işletmeye verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 60.000 (altmış bin) ABD 

Doları ve destek oranı %80 (seksen) olarak uygulanır. İşletme başına her bir katılım için sağlanacak 

azami destek miktarı 15.000 (on beş bin) ABD Doları’dır. 

3)  Başvuru Dönemi 

Teklif Çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-

ve-hizlandirici-destek-programi 

4)  Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri 

10.12 Kredi Faiz Desteği 
 

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun 

koşullarda finansal destek temin edilerek, 

-  üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, 

-  finansman sorunlarının çözümü, 

-  istihdam yaratmaları, 

-  uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin 

sağlanmasıdır.  

 

1)  Kimler Yararlanabilir? 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-destek-programi
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• KOBİ’ler 

2) 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. 

5) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1233/kredi-faiz-destegi 

6) Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlükleri 

  

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1233/kredi-faiz-destegi
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10.13 Laboratuvar Hizmetleri 
 

İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok 

ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 

9 ilde 12 adet laboratuvarımız KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir. 

Laboratuvarlar tarafından ürün ve malzemelere yönelik; malzeme, test, analiz, muayene, inceleme, 

ölçüm, görüntüleme, tayin, değerlendirme ve gözetim gibi laboratuvar hizmetleri verilir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• KOBİ’ler 

2)  Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve güncel KOBİ Bilgi Beyannamesi onaylı işletmeler, laboratuvar 

hizmetlerinden, belirlenen ücretin %50’sini ödeyerek yararlanır. 

• TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvar hizmetlerinde, akreditasyon hükümlerine göre, 

diğer laboratuvar hizmetlerinde ise TS EN ISO/IEC 17025’e göre işlem tesis edilir. 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1234/kosgeb-laboratuvar-

hizmetleri 

4) Başvuru Yeri 

KOSGEB İl Müdürlüklerine Bağlı Laboratuvarlar 

 

 

  

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1234/kosgeb-laboratuvar-hizmetleri
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1234/kosgeb-laboratuvar-hizmetleri
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11. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) 
 

11.1 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (Tedbir 

Kodu 101) 
 

Bu tedbirin amacı; birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını 

iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dâhil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak, 

çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamaktır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 
 

• Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler, 

• Mevcut tarımsal işletmeler ve yeni tarımsal işletmeler (yumurta tavuğu işletmeleri hariç) 

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 
 

Süt Hayvancılığı Yatırımları 

 
Asgari Yatırım Koşulları:  En az 10, en fazla 120 süt ineği,  

   En az 5, en fazla 50 süt veren manda,  

   En az 50, en fazla 500 süt veren koyun,  

   En az 50, en fazla 500 süt veren keçi kapasitesine sahip  

İşletmeler başvurabilir ve bahse konu işletmeler AB standartlarına uygun olarak üretim yapmak 
zorundadırlar. 

 

Süt Hayvancılığında Uygun Harcamalar: 

 

• Kapalı, açık ve yarı açık ahırların/ağılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu, 

• Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer 
tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi, 

• Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama 
sistemleri, 

• Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları, 

• Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atıksu işleme 
tesisleri harcamaları, 

• Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar, 

• Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon), 

• Sulama sistemleri, 

• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dâhil olmak üzere, özel teknolojik ekipmanın satın alınması 
(sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi). 
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Kırmızı Et Yatırımları 

 

Asgari Yatırım Koşulları: En az 30, en fazla 250 sığır,  

  En az 10, en fazla 50 manda,  

  En az 100, en fazla 500 koyun,  

                                  En az 100, en fazla 500 keçi kapasitesine sahip işletmeler başvurabilir ve 
bahse konu işletmeler AB standartlarına uygun olarak üretim yapmak zorundadırlar. 

 

Kırmızı Et Hayvancılığında Uygun Harcamalar: 

 

• Ahırların/ağılların inşası/ genişletilmesi / modernizasyonu, 

• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi, 

• Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve 
depolama sistemleri, 

• Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar, 

• Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.), 

• Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye 
ekipmanları, 

• Sulama sistemleri, 

• Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar, 

• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dâhil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması 
(sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi). 

 

Kanatlı Eti Yatırımları 

 

Asgari Yatırım Koşulları: En az 5,000, en fazla 50,000 broyler,  

  En az 1,000, en fazla m 8,000 hindi, 

                                  En az 350, en fazla 3,000 kaz kapasitesine sahip işletmeler başvurabilir ve 
bahse konu işletmeler AB standartlarına uygun olarak üretim yapmak zorundadırlar. 

 

Kanatlı Et Hayvancılığında Uygun Harcamalar: 

 

• Kanatlı kümesleri (broyler, yumurta tavuğu, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, 
genişletilmesi ve modernizasyonu, 

• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi, 

• Kanatlıların biyolojik güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik), 

• 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma 
ve havalandırma ekipmanı ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere 
çevresel otomatik kontrol sistemleri, 

• Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları, 

• Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipman, 
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• Motorlu araçlar hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları, 

• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dâhil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması 
(sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi), 

• Yumurta tavukları için kafes sistemleri, 

• Araçlar hariç, yumurtaların toplanması, tasnifi, nakliyesi ve paketlenmesi için ekipman. 

 

Yumurta Yatırımları 

 

Asgari Yatırım Koşulları: En az 20,000, en fazla 100,000 yumurta tavuğu kapasitesine sahip yumurta 
üretiminde aktif olan ve aşağıdaki şartları karşılayan sadece mevcut tarımsal işletmeler, 
kapasitelerini artırmamak şartıyla uygundurlar; 

-Tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya, 

-Tesislerini, yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşıyan. 

-Hayvan refahı koşullarını yerine getirmek amacıyla mevcut tarımsal işletmeler,   

 kapasitelerini artırmadan, yumurta tavukları için binalarını genişletebilirler. 

 

Yumurta Hayvancılığında Uygun Harcamalar: 

 

• Kanatlı kümesleri (broyler, yumurta tavuğu, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, 
genişletilmesi ve modernizasyonu, 

• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi, 

• Kanatlıların biyolojik güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik), 

• 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma 
ve havalandırma ekipmanı ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere 
çevresel otomatik kontrol sistemleri, 

• Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları, 

• Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipman, 

• Motorlu araçlar hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları, 

• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması 
(sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi), 

• Yumurta tavukları için kafes sistemleri, 

• Araçlar hariç, yumurtaların toplanması, tasnifi, nakliyesi ve paketlenmesi için ekipman. 

 

Hibe Desteği Kapsamında Uygun Harcamalar 

• Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)  

• Yeni makine ve ekipman alımı  

• Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji 
tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz. 

• Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, 
mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının 
devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne 
tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları. 
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• Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri 20.000 
Avro ve 1.000.000 Avro’dur. (Kanatlı hayvanlar için üst limit 500.000 Avro, kaz çiftlikleri için üst limit 
250.000 Avro’dur). 

• IPARD 2014-2020 dönemi içerisinde her bir yararlanıcının maksimum 4 adet uygun yatırımına izin 
verilmektedir. 

 

3) Başvuru Dönemi 
 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.tkdk.gov.tr/Ipard/BasvuruCagriRehberleri 

 

4) Başvuru Yeri 
TKDK İl Koordinatörlükleri 

  

http://www.tkdk.gov.tr/Ipard/BasvuruCagriRehberleri
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11.2 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili 

Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (Tedbir Kodu 103) 
 

Bu tedbirin amacı; atıkların tasfiyesi, yenilebilir enerjilerin kullanılması, çevre dostu yatırımların 

desteklenmesi ve yeni işler yaratarak istihdama katkı sağlanmasıdır. 

 

Sektörler özelinde; 

• Süt toplama ve işleme soğuk zincirinin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli süt toplama 

merkezleri ve süt işleyen işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması ve süt ürünlerinin 

kalitesinin geliştirilmesi. Orta ölçekli süt işleyen işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve bu 

tesislerin çevresel standartlar ile uyumlarının sağlanması da bu tedbirin özel amaçları arasında 

yer almaktadır. 

• Sığır, manda, koyun ve keçiler için kesimhaneler kurulması. Sığır, manda, koyun, keçi ve 

kanatlılar için mevcut kesimhanelerin ve et işleme tesislerinin renovasyonu. 

• Su ürünleri işleme konusunda, AB standartlarına ulaşmak ve hasat sonrası kayıpları asgari 

düzeye indirmek için soğuk zincirin kurulması. Küçük ve orta ölçekli işleme kuruluşları, 

kapasitelerinin artırılması ve süreçlerinin modernizasyonunun sağlanması konusunda 

desteklenecektir. Ayrıca, su ürünleri işleme kuruluşlarının işletme maliyetlerinin azaltılması için 

ürün yelpazelerinin genişletilmesi ve işleme teknolojilerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

• Meyve ve sebze sektöründe; hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava depolama ve 

kurutma tesisleri kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerin AB standartlarına uyumunun 

sağlanması; çevreyi kirleten üretim süreçlerinin ortadan kaldırılmasıdır. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

 

• 2012/3834 nolu Yönetmelikte ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde küçük ve orta ölçekli 

işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler. 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

 

Asgari Yatırım Koşulları:  

 

Süt ve Süt Ürünleri 

-Süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme 
kapasitesine sahip olmalıdır. 

-Süt toplama merkezleri yatırımın sonunda günlük en fazla 70 ton toplama kapasitesine sahip 
olmalıdır. 

-Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen (çiğ süt hariç) ve yapısal standartları (EC 
852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır. 

Kanatlılar Dâhil Olmak Üzere Et ve Et Ürünleri 

-Kırmızı et kesimhaneleri için: 

a)Eğer sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş, en fazla 500 
baş, 

b)Eğer sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş ve en fazla 
4.000 baş, 
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c)Eğer kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, sığır, manda ve 
koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler karşılanmalıdır. 

-Kanatlı kesimhaneleri için: 

a)Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya 

b)Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi. 

c)İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir ve yeni kanatlı 
kesimhanelerinin kurulması desteklenmemektedir. 

-Et işleme için: 

a)En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi. 

b)Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için 
yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir. 

-Parçalama tesisleri için: 

a)Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine 
sahip olmaları gerekmektedir. 

b)Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar 
uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir. 

c)Bir yatırımın aynı anda hem et işleme hem de kesimhane tesislerini içermesi durumunda, 
bu yatırımın, yukarıda kesimhaneler ve et işleme tesisleri için listelendiği üzere, her iki tesis 
için de gerekli tüm kriterleri karşılaması gerekmektedir.  

d)Bir yatırımın aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama tesislerini veya 
üçünü birden içermesi durumunda, bu yatırımın, yukarıda kesimhaneler, parçalama tesisleri 
ve et işleme tesisleri için listelendiği üzere, gerekli tüm kriterleri karşılaması gerekmektedir. 

e)Et işleme söz konusu olduğunda, işletme 852/2004 nolu Komisyon Tüzüğünün (AB) 2m 
maddesinde tanımlanan şekilde işleme ve pazarlamayı gerçekleştirmelidir. 

f)Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (EC 
852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır. Buna ek 
olarak, canlı hayvanların nakliyesinde hayvan refahı koşullarına uyulması da zorunludur. 

-Su Ürünleri için: 

a)İşletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift 
kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır. 

b)Bu alt sektör altındaki yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır. 

c)İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili 
yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine 
yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur. 

d)Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (EC 
852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır. 

-Meyve ve Sebze Depolanması, Tasnif Edilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi için: 

a)İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri 
tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır. 

b)Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri 
Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak 
zorundadırlar. 

c) Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan, meyve ve 
sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu 
olmalıdır. 
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d) Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır.  

Destek Oranı ve Uygun Harcama Kalemleri: 

 

• Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri; 

-Süt ve Et sektörleri için en az 30.000 avro ve en fazla 3.000.000 avro, 

-Süt toplama merkezleri için en az 30.000 avro ve en fazla 1.000.000 avro, 

-Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 avro ve 1.250.000 avro, 

-Su ürünleri sektörü için en az 30.000 avro ve en fazla 1.500.000 avrodur. 

 

•Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen 

uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini 

ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.tkdk.gov.tr/Ipard/BasvuruCagriRehberleri 

4) Başvuru Yeri 

TKDK İl Koordinatörlükleri 

  

http://www.tkdk.gov.tr/Ipard/BasvuruCagriRehberleri
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11.3 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Tedbir Kodu 

302) 
 

Bu tedbirin özel amacı; çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde yatırımların modernizasyonu, 

oluşturulması, genişletilmesi ve yeniden inşası aracılığıyla kırsal faaliyetlerin oluşturulmasını, 

çeşitlendirilmesini ve geliştirilmesidir. 

Ayrıca aşağıda belirtilen konularda tarımsal ve tarım dışı faaliyetlerin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır: 

 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması(süs 

bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan, çiçek soğanı, misel vb. 

içermektedir) 

 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, 

 Zanaatkârlık ve katma değerli ürün işletmeleri; geleneksel el sanatları, yerel tarımsal(gıda-

gıda olmayan) ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, 

 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri(konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon 

faaliyetleri içermektedir) 

 Su ürünleri yetiştiriciliği, 

 Makine Parkları(yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecektir) 

 Yenilenebilir enerji yatırımları 

 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri 

•Kırsal alanlardaki gerçek ve özel tüzel kişiler 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

Asgari Yatırım Koşulları: 

 

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması 

- Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır. 

- Açık arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar, sera büyüklüğü maksimum 1 hektar olmalıdır. 

- Bitkilerin işlenmesi ve /veya paketlenmesi sektöründe, yararlanıcı, başvuru esnasında tanınmış 

olmalı ve gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır. 

 

Arıcılık ve Balın Üretilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması 

-Başvuru sahibi bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda 

olmalıdır. 



   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 164 / 170 
 

 

-Arıcılar, arıcılık kayıt sisteminde kayıtlı olmalıdır. 

 

 

-Bal ve diğer arı ürünleri için, yatırım kapsamında ulaşılacak kovan sayısı, nihai ödeme talebi 

sırasında gerçekleştirilmek üzere, yararlanıcı başına minimum 30 ve maksimum 500 kovan ile 

sınırlıdır. 

-Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ve kovanların üretimi için kovan 

sayısındaki sınırlama dikkate alınmayacaktır. 

-Ana arı üretimi için yararlanıcının, nihai ödeme talebi esnasında, geçerli bir yetiştirme lisansına 

sahip olması gerekmektedir. 

-Balın işlenmesi ve paketlenmesi için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanununa 

uygun olarak tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni 

işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır. 

 

Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler 

-Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır. 

-Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise, yatırım kırsal alanda olmalıdır.  

-Tarımsal üretime dayalı olarak katma değerli gıda veya gıda dışı ürünler üreten mikro işletmeler 

desteklenecektir. Tarımsal ürünlerin birincil üretimi bu tedbir kapsamında değildir. 

-Süt işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 10 

ton/gün olacaktır. 

-Et işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda 0,5 ton/gün 

olacaktır. 

-Yerel gıda ürünlerinin katma değerli gıda veya gıda dışı ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi için, 

yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun olarak tanınmış olmalı 

ve gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır.  

 

Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler 

-Bu faaliyet kapsamındaki yatırımlar, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda 

olmalıdır. 

-Konaklama tesisleri, nihai ödeme talebine kadar, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik uyarınca belgelendirilmelidir. 

-Nihai ödeme talebi esnasında işletmenin kapasitesi maksimum 25 oda olmalıdır. 

-Fırınlar için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun olarak 

gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır ve tanınmalıdır. Yeni işletmeler için bu 

prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır. 

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

-Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır. 

-Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla 

birlikte restoran veya satış noktası aynı ilde yer alan kırsal olmayan bir alanda olabilir. 

-Eğer yatırım bir restoran veya satış noktası içeriyor ise başvuru sahibinin, 1380 sayılı Su Ürünleri 

Kanununda tanımlandığı üzere bir su ürünleri yetiştiricisi olması gerekmektedir. 

-Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasında olmalıdır. 
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-Su ürünleri işletmesi, nihai ödeme talebi sırasında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda 

tanımlandığı üzere belgelendirilmelidir.  

 

 

 

-Desteklenecek türler şunlardır: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler,sudak, tatlı 

su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık), Afrika yayın 

balığı (Clarias Lazera), Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.). 

 

Makine Parkları 

-Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda 

olması gerekmektedir. 

 

Yenilenebilir Enerji Tesisleri 

-Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal bir 

alanda olması gerekmektedir. 

-Elektrik, ısı, ışık, gaz üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik 

hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur; biyoyakıt, biyo-gaz, biyo-kütle, 

konsantre güneş enerjisi, jeotermal, güneş enerjisi, termal güneş enerjisi, fotovoltaik, rüzgar 

pompaları, rüzgar türbinleri ve yukarıda belirtilenlerin kombinasyonları. 

-1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon 

yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir. 

-Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal 

şebekeye bağlanılması zorunludur. 

• Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri en az 5.000 en fazla 500.000 avrodur. 

uygun harcama tutarının %65’sini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %35’ini ise 

başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. 

• Makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları 

destek tutarının belirlenmesine esas olacak 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. 

3) Başvuru Dönemi 

Teklif çağrısına göre 

Detaylı bilgi için: http://www.tkdk.gov.tr/Ipard/BasvuruCagriRehberleri 

4) Başvuru Yeri 

TKDK İl Koordinatörlükleri 

  

http://www.tkdk.gov.tr/Ipard/BasvuruCagriRehberleri
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12. KREDİ GARANTİ FONU 

12.1 Kredi Kefalet Desteği 
 

Kredi Garanti Fonu(KGF), teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere kefil olur. KGF, 

KOBİ’lerin finansmana erişimine destek olur. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• KOBİ’ler 

• Çiftçiler 

• Genç ve kadın girişimciler 

• KOBİ statüsünde olmayan seyahat acenteleri 

• Gemi İnşa ve Havayolu Şirketleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

KOBİ’ler için 1.000.000 TL’ye kadar, KOBİ’lerin oluşturduğu işletmeler için 1.500.000 TL’ye kadar 

aşağıdaki listede yer alan kredi çeşitlerine en fazla %80 oranında kredi kefaleti 

• TÜBİTAK Transfer Ödemeleri İçin Kefalet 

• TTGV KOBİ Destekleri İçin Kefalet 

• KOSGEB Geri Ödemeleri İçin Kefalet 

• EXIMBANK Kredileri İçin Kefalet 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.kgf.com.tr/dogrudan-basvuru/ 

4) Başvuru Yeri 

KGF Şubeleri 

  

http://www.kgf.com.tr/dogrudan-basvuru/
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13. GRAMEEN MİKROFİNANS KURUMU 
 

13.1 Grameen Mikro Finans Programı 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• İş fikri sunmak amacıyla bir araya gelen 5 kadın girişimci 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• İlk yıl başvuruları için 100-1000 TL arası kefilsiz kredi 

• İkinci yıl başvuruları için 2.000 TL’ye kadar limitli kefilsiz kredi 

• Devam eden yıllarda artan limitli kefilsiz kredi imkânları 

3) Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.tgmp.net/ 

4) Başvuru Yeri 

Mikrofinans İl Şubeleri,  

14. İŞKUR 
 

14.1 Engelli ve Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurma Desteği 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Engelli ve eski hükümlüler, 

2)Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler,  ruhsatlar ve 

sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL. 

 İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme 

giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık 

toplamda en fazla 4.000 TL. 

 Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere 

işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf 

malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 30.000 TL destek 

sağlanmaktadır. 

 

http://www.tgmp.net/


   AHİLER KALKINMA AJANSI   
                                                           Devlet Hibe ve Destekleri Özetleri 

Kasım 2016   Sayfa 168 / 170 
 

 

3)Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.iskur.gov.tr/isarayan/kendiisinikurmadestegi.aspx 

4)Başvuru Yeri 

İŞKUR İl Müdürlükleri 

14.2 Çalışanların Mesleki Eğitimi 
 

1) Kimler Yararlanabilir? 

• Personeline mesleki eğitim vermek isteyen işletmeler, 

2)Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• İşletme çalışanlarına yönelik MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının 

düzenlediği eğitimlerin ve eğitim sonunda verilecek sertifikaların ücreti İŞKUR tarafından %100 

karşılanır. 

3)Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.iskur.gov.tr/isarayan/calisan.aspx 

4)Başvuru Yeri 

İŞKUR İl Müdürlükleri 

15. KALKINMA BANKASI 
 

Kalkınma Bankası, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda, girişimcilerin 

finansman ihtiyaçlarını karşılamak, sermayenin tabana yayılmasına ve yapısal dönüşüme katkıda 

bulunmak, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık desteği sağlamak için 

kurulmuştur. 

Bu kapsamda Kalkınma Bankası, özel sektör yatırımları için aşağıda belirtilen kredi imkânlarını 

sağlamaktadır; 

Kalkınma Kaynaklı TL Kredileri 

 Kalkınma Yatırım Kredisi 

 Kalkınma İşletme Kredisi 

 Kalkınma Kısa ve Orta Vadeli TL Kredisi 

http://www.iskur.gov.tr/isarayan/kendiisinikurmadestegi.aspx
http://www.iskur.gov.tr/isarayan/calisan.aspx
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Dış Kaynaklı Krediler 

 İslam Kalkınma Bankası (İKB) kaynaklı Yenilenebilir Enerji/Enerji Verimliliği kredisi 

 Alman Kalkınma Bankası (KFW) kaynaklı Yenilenebilir Enerji/Enerji Verimliliği kredisi 

 Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Kobi ve Büyük işletmeler Kredisi 

 Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Çevre ve Enerji Kredisi 

 Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi 

 Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Otel Yenileme ve Enerji Verimliliği Kredisi  

 JBIC Kaynaklı Yenilebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi  

1) Kimler Yararlanabilir? 

 

• Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler  

•Türkiye’de yerleşik turizm sektöründeki işletmeler tarafından yürütülen toplam yatırım tutarı 

maksimum 25 milyon Euro’yu aşmayan mevcut turizm tesisleri 

•Yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliğine yönelik yatırım yapacak 

şirketler 

 

2)Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları 

• Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir. 

3)Başvuru Dönemi 

Sürekli aktif 

Detaylı bilgi için: http://www.kalkinma.com.tr/krediler.aspx 

4)Başvuru Yeri 

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 

  

http://www.kalkinma.com.tr/krediler.aspx
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