
1

ÜLKEMİZDE 
PROJE DESTEĞİ SAĞLAYAN 
KURUM VE KURULUŞLAR





İletişim 
T.C. Bartın Valiliği 

0 (378) 227 10 43        0 (378) 227 55 88
www.bartin.gov.tr 

 
 
 
 
 

ARALIK 2019

ÜLKEMİZDE 
PROJE DESTEĞİ SAĞLAYAN 
KURUM VE KURULUŞLAR

T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No: 36 
67600 Kozlu / ZONGULDAK

0 (372) 257 74 70        0 (372) 257 74 72
tcbakka

www.bakka.gov.tr



ÜLKEMİZDE PROJE DESTEĞİ SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

2

YÖNETİCİ ÖZETİ

 
İlimizde uygulanacak olan projelerde karşılaşılan finansman sorununu çözmek, bu projelerde yerel, 
ulusal ve AB fonlarından tam olarak yararlanabilmek için çalışmalar başlatılmıştır.

Yerel ve Ülke düzeyinde hibe desteklerini incelediğimizde,  Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, KOS-
GEB, TÜBİTAK, TESKOMB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakan-
lığı vb. birçok kurum ve Vakıflar tarafından hibe yardımları yapılmaktadır.

Valiliğimizce, yerel ve ülke düzeyinde devam eden ve açılması beklenen hibe ve kredi destekleri 
güncellenerek (başvuru süresi, kapsamı, parasal miktarı vb.) kitapçık haline getirilmiştir.

Bu çalışma ile illerimizin yararlanabileceği proje desteklerinin tespiti ile ortak veri tabanının oluştu-
rulması ve ihtiyaç duyulan finansal kaynaklara ulaşımın kolaylaştırılacak projelerin uygulanmasına 
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Sinan GÜNER
BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı
Bartın Valisi
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A-) Hibe Desteği  
Sağlayan Kurumlar
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Avrupa Birliği Programları ve Hibeleri

İlk bakışta çok karmaşık ve anlaşılmaz gibi görülen AB Hibe Fonları 2019-2020 döneminde Avrupa 
Birliği’ne üye ülkeler ve üçüncü ülkeler tarafından proje geliştirmek ve belli şekil şartlarını taşımak 
şartıyla kullanılabilmektedir. Türkiye’nin de katılım sağlayacağı programlar ise şu şekilde sıralan-
maktadır.

Erasmus+ Programı: 

Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dâhil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faa-
liyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.

Detaylı Bilgi: http://www.ua.gov.tr/ 

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı: 

Bilimsel araştırmaları ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan prog-
ram, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir. 

Horizon 2020 kapsamında, Araştırma Merkezi tarafından yürütülen faaliyetlerin yanı sıra 3 temel 
öncelik belirlenmiştir:

1. BİLİMDE MÜKEMMELİYET:

Bu öncelik kapsamında ortaya konulacak projelerin AB’nin bilim tabanını güçlendirmesi ve destekle-
mesi, Avrupa Araştırma Alanı’nın bütünleşmesine katkı sağlaması ve bu sayede, Avrupa Birliği’nin 
rekabet gücünün uzun dönemde korunması ve ileriye götürülmesi hedeflenmektedir.

• Mükemmel Bilim önceliği kapsamında 4 uygulama bileşeni vardır:

• Avrupa Araştırma Konseyi

• Yeni ve Gelişen Teknolojiler

• Marie Curie Eylemleri

• Araştırma Altyapıları

2.  ENDÜSTRİYEL LİDERLİK

Programın özel sektöre yönelik olan bu bileşeninin amacı teknolojik gelişmenin ve yeniliğin hızlandı-
rılarak geleceğin ekonomik temellerinin sağlam atılmasının sağlanması ayrıca Avrupa’nın küçük ve 
orta ölçekli işletmecilerinin sektörlerinde üst pozisyonlara çıkarılmasıdır. Bileşen sayesinde anahtar 
endüstriyel teknolojilere önemli yatırımlar yapılabilecek ve Avrupalı şirketlerin büyüme potansiyel-
leri üst seviyede değerlendirilecektir. 3 eylemden oluşmaktadır.

• Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik

• Risk Finansmanına Erişim

• KOBİ’lerde Yenilikçilik
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3. TOPLUMSAL SORUNLAR

Bileşen, öznel faaliyetler içeren 7 ana eylemden oluşmaktadır. 2020 kalkınma stratejisinde de ön-
celik haline getirilmiş olan tüm Avrupalıları ilgilendiren temel sorunlara ilişkin faaliyetler planlan-
mıştır. 

• Sağlık, Demografik değişim ve refah

• Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları, biyoekonomi

• Güvenli, temiz ve verimli enerji

• Akıllı, yeşil ve bütünleşmiş ulaşım

• İklim hareketi, kaynak verimliliği ve hammadde 

• Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplum

• Değişen dünyada Avrupa 

Ufuk2020 kapsamında sağlık, enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, ileri imalat teknolojileri, 
gıda, biyoteknoloji, güvenlik, sosyal bilimler alanlarında Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağla-
dığı projeler desteklenmektedir.

Önerdiği projede belirtilen araştırma görevlerini gerçekleştirebilecek operasyonel ve mâlî uygun-
luğa sahip herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (KOBİ’ler, Sanayi Kuruluşları, Araştırma Merkezleri, 
Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) Ufuk2020 Programı’na başvuru 
yapabilir. Program’ın büyük bir bölümü en az üç farklı Programa üye Ülke’den en az üç farklı kurulu-
şun oluşturduğu çok ortaklı eylemlerin desteklendiği alanlar oluşurken, Öncül Araştırma Destekleri, 
Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri, KOBİ Aracı gibi kuruluşların 
tek başlarına başvurabildikleri tek katılımcılı eylemler de mevcuttur.( bilgiler https://ab.gov.tr ’den 
alınmıştır.) 

Not: Horizon2020 programı 2020 yılında sona erecek olup HorizonEurope programı ile devam ede-
cektir.

Detaylı bilgi için; https://ufuk2020.org.tr/tr

TÜBİTAK  tarafından sağlanan Ufuk 2020 Destek ve Ödül Mekanizması:

1- U2020 Seyahat Desteği: Ufuk 2020 Seyahat Desteği, Ufuk2020 (Horizon 2020) Progra-
mı’na sunulacak projelerde yer almak isteyen proje yürütücüsü adaylarının proje pazarla-
rı, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları ve TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek diğer 
toplantılara ve etkinliklere katılımı için verilmektedir. U2020 Seyahat Desteği, Ufuk2020 
Programı’na sunulacak projelerde yer almak isteyen akademisyenler ile kamu sektörü 
veya özel sektör çalışanı olan proje yürütücüsü adaylarına yöneliktir.

2- Marie Curie Proje Ön Değerlendirme Desteği: Marie Skłodowska-Curie Proje Ön De-
ğerlendirme Destek Programı kapsamında, Marie Sklodowska-Curie Bireysel Araştırma 
Bursları (Marie Sklodowska-Curie Individual FellowshipsłMSCA IF) çağrısına sunulacak 
proje önerilerinin, projeler sunulmadan önce, bu konulardaki başvuruları değerlendirme 
konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi amacıyla ön değerlendirme desteği 
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verilir. MSCA IF Proje Ön Değerlendirme Desteği, proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na 
sunmaya hazır hale getirmiş araştırmacılara yöneliktir. 

3- ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı: ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı 
(EBAGP), Türkiye araştırma camiasının 13,1 milyar €’luk dünyadaki en iyi araştırmacıları 
destekleyen ERC Programından azami ölçüde faydalanabilmesi için oluşturulmuştur.Prog-
ram ERC’ye proje sunmayı planlayan araştırmacıların hazırlık sürecinde ihtiyaç duyacağı 
proje yazma-sunma eğitim desteği, proje ön değerlendirme desteği ile mülakat eğitimi 
desteğini kapsamaktadır.

4- Eşik Üstü Ödülü: Eşik Üstü Ödüller Devlet Üniversitelerinin ve Kamu Kurum/Kuruluşlarının 
başvurusuna açıktır. şik üstü ödülü, Ufuk2020’ye sunulan ve Avrupa Komisyonu, Ortak 
Teknoloji Girişimleri, ERC, EURAMET veya Eurostars tarafından atanan bağımsız hakem-
lerce değerlendirildikten sonra, her çağrı özelinde TÜBİTAK tarafından belirlenen eşiğin 
üstünde puanı alan proje önerilerine verilmektedir.

5- Ufuk 2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı: U2020 Koordinatörlüğü Destekleme 
Programı, Ufuk2020’ye koordinatör olarak başvuruda bulunacak, Türkiye’de faaliyet gös-
teren kuruluşlarda görev yapmakta olan proje koordinatör adaylarına ve onların ekiplerine 
yönelik bir destek programıdır. Program kapsamında beş alt destek bulunmakta olup bu 
alt destekler Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, Konsorsiyum Kurma Amaçlı 
Organizasyon Desteği, Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, Proje Yazdırma Desteği ve 
Proje Ön Değerlendirme Desteği’dir. U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’na ya-
pılan genel başvurunun onaylanmasının ardından alt desteklerin her biri için yeni başvuru 
yapılması ve TÜBİTAK’tan onay alınması gerekmektedir. Bu başvurularda hizmet alınacak 
uzman kişi/kuruluşun kriterlere uygunluğu veya eğitim/seyahat/organizasyon gerçekleş-
tirilecekse amacına bakılarak değerlendirme yapılmaktadır.

6- 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. Ödüle hibe sözleşmesi imzalandık-
tan sonra başvuru yapılabilir. 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. MSCA–IF ve ERC Projeleri için ödül yalnızca proje 
yürütücüsüne ve kuruluşuna ödenir. Başarı ödülünün %20’lik kısmının proje yürütücüsünün 
kuruluşuna ödenmediği durumlarda, ödülün tamamı proje yürütücüsüne ve varsa proje 
ekibine ödenir.

7- COST Aksiyonu Teşvik Ödülü: COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, COST (European Cooperation 
in Science and Technology)’un ilgili birimi tarafından onaylanmış ve kontratı imzalanmış 
olan aksiyonlarda, Ana Teklif Sahibi konumunda bulunan araştırmacılara yönelik olarak 
verilen ödüldür. Ödüle başvuruda bulunan araştırmacıların, Türkiye’de yerleşik kuruluşlar-
da görev yapıyor olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için; https://ufuk2020.org.tr/tr/destek-ve-oduller
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Rekabetçi Sektörler Programı (RSP)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıy-
la oluşturulan bir çatı programdır. RSP Çatı Programı altında, 7 yıllık dönemler halinde, temelde 
KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan 
operasyonel programlar uygulanır.

RSP’nin 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla Bölgesel Rekabet Edebilirlik 
Operasyonel Programı (BROP) uygulandı. Bu dönemde, toplam 520 milyon avro bütçeyle ülkemizin 
göreceli olarak daha az gelişmiş 43 iline mali kaynak aktarıldı. Birinci program dönemi için proje 
seçim ve geliştirme süreçleri tamamlanmış olup, desteklenen projelerin uygulaması sürüyor.

Programın, 2014-2020 yıllarını kapsayan, teknik adı Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı 
(RYOP) olan ve tüm Türkiye’yi kapsayacak yeni döneminde ise yaklaşık 301,5 milyon avro bütçe oluş-
turuldu. Bu kapsamda, 2017 yılının Nisan ayında bir teklif çağrısına çıkıldı. Değerlendirme sürecini 
başarıyla tamamlanyan proje teklifi sahibi kurumlar ile 23 Ocak 2018 tarihinde Bakanımız Dr. Faruk 
Özlü ve AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger’in himayelerinde düzenlenen törenle 
protokoller imzalandı.

2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemin uygulaması 2026 yılı sonuna kadar devam edecek.

Dört ana faaliyet alanından oluşuyor.  Projeler bu dört faaliyet alanından yalnızca biri altında tasar-
lanabilir:

•   İmalat Sanayii

•   Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

•   Araştırma ve Geliştirme

•   Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

1. İmalat Sanayii Faaliyeti kapsamında;

Ortak kullanım tesislerinin (atölyeler, depolama alanları) kurulması ve faaliyete geçirilmesi, bu te-
sislerin sahibi olan kurumların ve çalışanlarının kapasitelerinin ve yetkinliklerinin artırılması;

İhtiyaç analizlerinin ve analitik çalışmaların, rekabetçilik stratejilerinin ve yol haritalarının gelişti-
rilmesi;

Kümelerin ve küme destek yapılarının kurulması ve işlevsel hale getirilmesi;

Tanıtım ve ağ oluşturma faaliyetleri için danışmanlık hizmeti verilmesi, sermaye yatırım fuarları, 
girişimcilik kampları ve tanıtım turları organize edilmesi gibi aktiviteleri  içeren projeler destekle-
necektir.

2. Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Faaliyeti kapsamında;

Hizmetler sektörünün ve yaratıcı endüstrilerin ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olacak strateji-
lerin, yol haritalarının, eylem planlarının. geliştirilmesine olanak sağlayan ihtiyaç analizleri, anket-
ler ve diğer analitik çalışmalar;
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Yaratıcı girişimcilere/firmalara ev sahipliği yapan ortak kullanım alanları sunan yaratıcı endüstri 
laboratuvarlarının (kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, fablab/makerspace gibi) kurulması ve işletil-
mesi,

Tanıtım faaliyetleri, tasarım yarışmaları;

Gelir seviyesi ortalamanın altında olan bölgelerde turizmin gelişimine yönelik bölgesel markalaş-
ma, tanıtım, pazarlama faaliyetleri, strateji/eylem planlarının tasarlanması ve uygulanmasını içeren 
projeler desteklenecektir.

3. Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti kapsamında;

Mevcut Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin artırılmasının ve işlevsel hale getirilmesi;

Kamu, üniversite ve sanayinin işbirliği ekosistemini güçlendirilmesi;

Prototip üretimi amaçlı Ar-Ge faaliyetlerinin ve geliştirilmiş prototiplerin test ve sertifika hizmetleri;

Üniversite ve sanayinin ortak araştırma çabalarının teşviki;

Ticarileştirme olanaklarını belirlemeye yönelik pazar araştırması, anketler ve diğer analitik çalış-
malar;

Ar-Ge merkezlerinin yönetimi, personeli, araştırmacı ve iş geliştirme yöneticileri ile girişimciler ve 
KOBİ’lere yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları;

İhtiyaç analizleri, araştırma ve diğer analitik çalışmalar, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek 
mevzuat iyileştirmeleri için politika önerileri;

Özellikle sosyal yeniliğe dair farkındalık artırma ve kapasite geliştirilmesi aktivitelerini içeren 
projeler desteklenecektir.

4. Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Faaliyeti kapsamında

Teknoloji transfer ofisleri (TTO), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), hızlandırıcılar, kuluçka mer-
kezleri, Ar-Ge merkezleri gibi yapıların daha etkin kılınması ayrıca bu kuruluşların yönetim, Ar-Ge, 
araştırma ve iş geliştirme yöneticilerine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları;

TGB’lerin uluslararası ağ oluşturma faaliyetleri TTO’lar ile TGB’lerin kuluçka stratejisi ve/veya plan-
larının geliştirilmesi ve uygulanması;

Yenilikçi genç girişimciler, sosyal yenilikçiler ve/veya başlangıç firmaları için düzenlenen ulusal/
uluslararası yarışma, eğitim kampı ve etkinliklerin organizasyonu ve finansmanı, yatırım promosyon 
etkinlikleri, sermaye yatırım fuarları, eşleştirme faaliyetleri, mentörlük etkinlikleri ve buluşturma 
faaliyetlerinin organizasyonu ve/veya bu etkinliklere katılım;

Ticarileştirilecek yenilikçi ürünler için test ve sertifika hizmetleri, ticarileştirme olanaklarını belirle-
meye yönelik pazar araştırması, anketler ve diğer analitik çalışmalar;

Girişimciler ve KOBİ’ler için eğitim ve benzer kapasite geliştirme etkinlikleri; ,
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İhtiyaç analizleri, araştırma ve diğer analitik çalışmalar yoluyla ticarileştirme alanında üniversite-
sanayi işbirliğini güçlendirecek hukuki düzenlemeler için politika önerileri geliştirilmesine 
aktivitelerini faaliyetlerini içeren projeler desteklenecektir.

Detaylı Bilgi için; https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi: 
Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 6 
Nisan 2018 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamın-
da Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse etmiş olduğu projenin amacı, 
Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde yerel düzeyin idari kapasitesini güçlendirerek, bu süreçte Türki-
ye’deki ve AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak 
kalıcı köprüler kurmaktır.

Detaylı Bilgi için; https://www.yereldeab.org.tr/sehireslestirme/Anasayfa.aspx

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı: 
Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik 
kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir.

Detaylı Bilgi: https://www.ab.gov.tr/cosme-teklifcagrisikumelenme-cagrisi_51778.html

Yaratıcı Avrupa Programı: 
Kültür aktörlerinin yanı sıra medya başlığı altında sinema sektörüne de destek sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi: https://www.ab.gov.tr/50030.html

Fiscalis 2020 Programı:
Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak 
işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.

Detaylı bilgi: https://www.ab.gov.tr/_49616.html

Gümrükler 2020 Programı: 
Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin 
çabalarının desteklenmesidir.

Detaylı bilgi: https://www.ab.gov.tr/_49617.html

TÜBİTAK Destekleri:

Ülkemizin önemli kurumlarından olan TÜBİTAK; çeşitli alanlarda teknolojik yatırımlar, inovasyon, 
AR-GE gibi faaliyetlere önemli ölçüde teşvikler vermektedir.
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Araştırma Destek Programları Başkanlığı Bünyesinde Yürütülen Destek 
Programlar;

1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılması-
na Yönelik Destek Programı;
 
Amaç: 
Üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamın-
daki projeleri desteklemek.

Kapsam: 
Üniversitelerin Ar-Ge potansiyelinin artırılmasına yönelik çıkılacak çağrı başlıkları, çağrı usulü ve 
çağrıya özel diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenerek ilan edilir.

Hedef Kitlesi:  
Başvuru koşulları Başkanlık tarafından belirlenerek ilan edilir.

Destek Bütçesi Limiti ve Süresi:  
Proje bütçesinin ve süresinin üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilir, ancak proje suresi 36 ayı geçe-
mez. Program çağrılı sistemle çevrimiçi başvuru almaktadır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik- 
1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı;
 
Amaç:  
Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi 
için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemek

Kapsam:  
Konu sınırlaması olmaksızın temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme türün-
deki özgün ar-ge projelerine destek verilmektedir.

Hedef Kitlesi:  
Üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda çalışan 
doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip kişiler.

Destek Bütçesi Limiti ve Süresi:  
720.000TL - 36 ay. Yılda 2 kez dönemli başvuru alınmaktadır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-
1001bilimselveteknolojikarastirma-projelerini-destekleme-pr
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1002 - Hızlı Destek Programı;

Amaç:  
Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek 
acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamak

Kapsam:  
Konu kısıtlaması olmaksızın acil, kısa süreli, küçük bütçeli ar-ge projelerine destek verilmektedir.

Hedef Kitlesi: 
Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan doktora/sanatta yeterlik/tıpta 
uzmanlık derecesine sahip veya doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrenimine devam eden 
kişiler ile lisans derecesine sahip araştırma enstitüsü/istasyonu çalışanları

Destek Bütçesi Limiti ve Süresi:  
45.000TL 12 ay. Program sürekli başvuruya açıktır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/ice-
rik-1002-hizli-destek-programi

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı;

Amaç:  
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç 
odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt için-
de yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak

Kapsam:  
Güçlü ivme kazandırılabilecek alanlar ile Yönetim Kurulu tarafından öncelikli olmasına karar ve-
rilen alanlarda, ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından çıkılan çağrıların amaç ve hedefleri ile 
çağrıya özel hususlarına uygun olan özgün ar-ge projelerine destek verilmektedir.

Hedef Kitlesi:  
Üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda çalışan 
doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip kişiler

Destek Bütçesi Limiti ve Süresi:  
Küçük ölçekli projeler için 750.000TL - 24 ay. Orta ölçekli projeler için 1.500.000TL - 36 ay ve büyük 
ölçekli projeler için 3.750.000TL - 36 ay. 
Bu programa çağrı özelinde başvuru alınmaktadır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-estek-programlari/icerik-1003-on-
celikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
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1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı;

Amaç:  
1004 Programı’nın amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım mer-
kezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi 
haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt 
içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma 
programlarını desteklemektir. Araştırma programı; 1. Faz hazırlık sürecini (1. Faz ön başvuru) de 
kapsayacak şekilde, 1. Faz ve 2. Faz olmak üzere iki fazlı olarak desteklenir.

Kapsam:  
Ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, izlenebilir hedefleri olan, 
ticarileşme potansiyeli yüksek projeler demetini içeren Araştırma Programları desteklenir.

Araştırma programı ile yükseköğretim kurumlarındaki araştırma altyapılarının, özel sektör Ar-Ge 
merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre 
transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin; Teknoloji Hazırlık Seviyesinin (THS)     3-6 düzeyinde ve çağrı dokü-
manında belirtilen yüksek teknoloji alanlarında olması beklenir.

Hedef Kitlesi:  
Araştırma Üniversiteleri bünyesindeki araştırma altyapıları, 6550 Sayılı Kanun kapsamında yeterlik 
alan altyapılar, Yükseköğretim Kurulu (YOK) tarafından kurulmaları uygun görülmüş yükseköğretim 
kurumları bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezleri, 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge/
Tasarım merkezleri, kamu Ar- Ge birimleri ve 5746 sayılı Kanun kapsamında olmayan özel kuruluş-
lar, araştırma programı yürütücüsü kuruluş (APYK) olarak programa dâhil olabilirler.

Destek Bütçesi Limiti ve Süresi:  
Destek miktarı üst limiti ile 1. Faz süresi çağrı metninde belirtilir. 2. Faz süresi en fazla 48 aydır. Bu 
programa çağrı özelinde başvuru alınmaktadır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/ice-
rik-1004-mukemmeliyet-merkezi-destek-programi

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı;

Amaç: 
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 projelerini desteklemek.

Kapsam: 
Konu sınırlaması olmaksızın, salt temel araştırma niteliği taşımayan, teknolojik dışa bağımlılığımızı 
azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yön-
tem/model geliştirme amacı taşıyan uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerine 
destek verilmektedir.
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Hedef Kitlesi:  
Lisans derecesine sahip üniversite, kamu kurumu ve özel kuruluş çalışanları

Destek Bütçesi Limiti ve Süresi:  
300.000TL 18 ay, Program sürekli başvuruya açıktır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/ice-
rik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi

1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 
Programı;

Amaç:  
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 Prog-
ramı (1007 Programı) başlatılmıştır. 

Program ile

• Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,

• Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin yurtdışından yapılması,

• Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı, yerine

• Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi,

• Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin ulusal kaynaklardan sağlanması,

• Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle 
yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir. 

Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak ilan 
edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan 
gücü ve alt yapı imkânları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. 

Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını giderme öncelikli hedefi yanında; 

• Kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte,

• Üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kulla-
nılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte,

• Ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

• 1007 Programına sunulan projeler iki araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
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KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu:

SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu:

Bütçe:  
Uygulamaya yönelik sonuç odaklı projeler desteklenmektedir. Destek üst limiti çağrıya göre belir-
lenmektedir. 

1007 Programı kapsamında desteklenecek projeler, çıktılarına göre 3 farklı nitelikte olabilir:

Kimler Başvurabilir:  
Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar 
tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYK) veya PYK olarak yer 
alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir.

• Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, 
üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler.

• Projelerde PYK’ler dâhil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Projelerde 
hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK olacağı hususunda, TÜBİTAK’ın 1007 Programı için 
belirlediği kuruluş sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/ice-
rik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp

3501 - Kariyer Geliştirme Programı;

Amaç:  
21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve 
eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri ve bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ile bilimin ülke 
kalkınmasındaki rolünü artırmak için kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının proje-
lerine destek vermek.

Kapsam: 
Konu sınırlaması olmaksızın temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme türün-
deki özgün ve kariyer geliştirme etkisi olan ar-ge projelerine destek verilmektedir.

Hedef Kitlesi:  
Başvuru tarihinden önceki 7 yıl içeresinde doktora derecisini almış ve başvuru sırasında doktora 
derecesini aldığı kurumdan farklı bir kurum/kuruluşta çalışan ve doçent ve üstü akademik unvana 
sahip olmayan üniversite, kamu kurumu ve özel kuruluş çalışanları.

Destek Bütçesi Limiti ve Süresi:  
360.000TL - 36 ay. Program sürekli başvuruya açıktır. (Bu destek programı kapsamında en fazla bir 
kez destek alınabilir).

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/ice-
rik-3501-kariyer-gelistirme-programi
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4004 - Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Destekleme Programı;

Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Destekleme Programı, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygın-
laştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir 
biçimde kazandırılması ve katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak, merak duygu-
larının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini amaçlar. Okul öncesi, ilko-
kul, lise ve dengi okul, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, öğretmenler ve bilim merkezleri 
çalışanlarının en az birinden oluşan hedef kitleye yönelik, bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri 
gözlem ve uygulamalarla kavrayabilmesine imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçek-
leştirilen faaliyetleri kapsar.  

Detaylı Bilgi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/
icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari 

4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı;

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, lisansüstü öğrenciler, üniversitede görev ya-
pan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler ve kamu ve belediye 
iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanlarına, kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü 
yenilikçi yaklaşım, stratejik yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını 
ve yaygınlaştırılmasını amaçlar.

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, katılımcılara kendi branşlarına yönelik olarak 
öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerin motivasyonlarını 
artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla 
kazandıran etkileşimli faaliyetleri kapsar.   

Detaylı Bilgi: https://www.bilimsenligi.com/tubitak-4005-yenilikci-egitim-uygulamalari-cagri-met 
ni.html/

4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı;

5 - 12. Sınıf öğretim programları çerçevesinde öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme 
konusunda teşvik edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine katkı sağlanması, farklı bilişsel, duyuşsal 
ve psikomotor seviyesindeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması, araştırma teknikle-
rinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak öğrencilere kazandırılması, öğrenciler 
üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak işbirliği içerisinde proje hazırlama konusunda 
yeni ortam ve olanakların sağlanması, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında 
bilimsel çalışmaların ve bulguların yaparak ve yaşayarak öğrencilere kazandırılması ve bilimsel yak-
laşım becerilerinin yaygınlaştırılması faaliyetlerini kapsar.

Detaylı Bilgi: http://bilimiz.tubitak.gov.tr/bilimFuari.htm;jsessionid=A769F7B0FD19D4BFF1488F6 
E2D9C8F9C
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4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı;

Çağrı ile bilim kültürü ve iletişimin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaş-
tırılması ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması amaçlanmaktadır. 
İlgili çağrı alanlarında katılımcılarda farkındalık oluşturan, katılımcılara bilimsel bilgiye ve bilim in-
sanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli 
uygulamaklar içeren faaliyetler, çağrı kapsamını oluşturur. Programın hedef kitlesi, farklı yaş ve 
eğitim düzeyindeki ( okul öncesi dönemi çocukları, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul, ön lisans, 
lisans ve lisansüstü ) öğrenciler, öğretmenler, bilim merkezleri çalışanları ile diğer katılımcılardır.

Detaylı Bilgi: https://www.bilimsenligi.com/4007-tubitak-bilim-senlikleri-destekleme-programi- 
cagrisi-on-duyurusu.html/

Etkinlik Düzenleme Destekleri:

223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği;

Programın 2018 yılı 3.dönem (Temmuz) ve sonrası yapılacak başvurularda ıslak imzalı başvuru formu 
alınmayacaktır. Başvuru formunun posta yolu ile gönderilmesine gerek olmayıp online başvuru sis-
teminden başvurunun tamamlanarak onaylanması yeterli olacaktır.

Program kapsamında,

• Doğa Bilimleri, 

• Mühendislik ve Teknoloji,

• Tıbbi Bilimler, 

• Tarımsal Bilimler, 

• Sosyal ve Beşeri Bilimler 

alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı 
ve uluslararası nitelikli;  kongre, konferans, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü bilimsel 
etkinlikler için destek verilmektedir.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destek 
leri/icerik-2223-b-yurt-ici-bilimsel-etkinlik-duzenleme-destegi

2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Programı;

Program kapsamında,

• Doğa Bilimleri, 

• Mühendislik ve Teknoloji, 

• Tıbbi Bilimler, 

• Tarımsal Bilimler, 
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• Sosyal ve Beşeri Bilimler,

alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, 
kolokyum, konferans ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için destek verilmektedir.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-des-
tekleri/icerik-2223-c-cok-katilimli-uluslararasi-etkinlik-duzenleme-destegi

2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği 
Programı;

Türkiye ile A.B.D, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Çin, Hindistan, Tayvan, Belçika, İsviçre, Avustur-
ya ve Birleşik Krallık ikili işbirliği çerçevesinde etkinlik düzenleme desteği.

Türkiye-A.B.D, Türkiye Fransa, Türkiye Almanya, Türkiye İtalya, Türkiye-ispanya, Türkiyecin, Türkiye 
Hindistan, Türkiye-Tayvan, Türkiye-Belçika, Türkiye-İsviçre, Türkiye-Avusturya ve Türkiye-Birleşik 
Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için 
yapılan çalışmalar doğrultusunda Türkiye, A.B.D, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Çin, Hindistan, 
Tayvan, Belçika, İsviçre, Avusturya ve Birleşik Krallık’taki üniversite/kurum/kuruluşlarda çalışan 
bilim insanlarına yönelik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak 
araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yöne-
lik yurt içinde düzenlenecek çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK – BİDEB tarafından 
2223 - D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında des-
tek verilecektir.

Etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Program kapsamında;

“Türkiye-A.B.D. Türkiye-Fransa, Türkiye-Almanya, Türkiye-İtalya, Türkiye-İspanya, Türkiye-Çin, 
Türkiye-Hindistan, Türkiye-Tayvan, Türkiye-Belçika, Türkiye -İsviçre, Türkiye-Avusturya ve Türkiye-
Birleşik Krallık(İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) ikili işbirliği” çerçevesinde

• Doğa Bilimleri, 

• Mühendislik ve Teknoloji,

• Tıbbi Bilimler, 

• Tarımsal Bilimler, 

• Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Alanlarında etkinlik başvuruları alınacaktır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-des-
tekleri/icerik-2223-d-isbirligi-ve-oncelikli-alanlarla-ilgili-etkinlik-duzenleme-destegi



21

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı;

Program kapsamında yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı kurs ve seminer gibi bilimsel 
eğitim etkinliklerine destek verilir.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destek 
leri/icerik-2237-a-bilimsel-egitim-etkinlikleri-destegi

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı;

Program kapsamında ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu 
süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasın-
da göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı 
araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, yurt içinde kurum/kişilerce düzen-
lenmesi planlanan etkinliklere destek verilir.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-des-
tekleri/icerik-2237-b-proje-egitimi-etkinliklerini-destekleme-programi

Etkinliklere Katılma Destekleri:

2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Destekleme Programı;

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, 
Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde düzenlenen ve aşağıdaki şartları sağlayan kongre, 
konferans, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılım için destek verilmektedir. Yurt içindeki bilim-
sel etkinliklere katılmak isteyen 35 yaşını aşmamış, genç araştırmacılara ya da lisans veya yüksek 
lisans öğrenimi gören kişilere yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için

destek sağlanmaktadır. Yurt içinde düzenlenen bilimsel etkinliklere katılacak kişilere verilecek des-
tek miktarları programın web sayfasında yer almaktadır.

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimseletkinlik/etkinliklere-katilma-des-
tekleri/icerik-2224-b-yurt-ici-bilimsel-etkinliklere-katilimi-destekleme-programi

2508 - TÜBİTAK ile ARRS (Slovenya) İkili İşbirliği Çağrısı

TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (Slovenian Research Agency - ARRS) arasında iki ülkenin 
bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri desteklenecektir. 
İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleş-
tirecekleri Slovenya’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacılar ile “proje ortağı” olarak 
anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Detaylı Bilgi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2508-tubitak-ile-arrs-slovenya-ikili-isbirligi-cag 
risi-acildi-1
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Ulusal Destek Programları:

1. 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)

2. 1301 Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proje. (İŞBAP)

3. 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

4. 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı

5. 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

6. 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

7. 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

8. 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

9. 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

10. 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

11. 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı

Uluslararası Ortaklı Destek Programları:

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Merkezi Birliği):

Ülkemizde faaliyet gösteren 507 sayılı yasa ile kurulmuş Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına  üye  kü-
çük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kooperatif 
birliklerinin üst örgütü olan Merkez Birliği, 10.08.1970 tarihinde 14 kurucu Bölge Birliği’nin öncülü-
ğünde kurulmuş ve bu kuruluşu 26.08.1970 gün 21745 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan 
edilerek Tüzel kişiliğini kazanmıştır.

1. İşletme Kredisi

2. Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi

3. Tesis Kredisi

4. İstihdamı Destekleme Kredisi

5. Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi

6. İskonto Kredisi

7. Şoför Taşıt Edindirme Kredisi

8. Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi

9. Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi

Detaylı bilgi: http://www.teskomb.org.tr/index.asp
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T.C Tarım ve Orman Bakanlığı:

1. Tarımsal Destekler

2. Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği

3. Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği

4. Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Destekleri

5. Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma 
Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleri

6. Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri

7. Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

8. Hayvancılık Desteklemeleri

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

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Çiftçi ve Yatırımcılara Sağlanan 
%50 Hibeli 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı 

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilme-
si, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güç-
lendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının 
güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanı-
mının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, 
kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan “Kırsal 
Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)” 02 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır.

Tebliğe istinaden; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “13. Etap Uygulama Reh-
beri” 09 Ağustos 2019 tarihinde Genel Müdürlüğün internet adresinden duyurulmuştur.  

Tebliğ ile ilimizde hibe kapsamında değerlendirilecek olan yatırım başvuru konuları;

1- Ekonomik Yatırım Konuları;

a. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

d. Soğuk hava deposu,

e. Çelik silo,

f. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

g. Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

h. Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

i. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
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Ekonomik Yatırım Hibeye Esas Proje Üst Limitleri; 

Tüzel Kişiler için;

• Yeni yatırımlar için 2.500.000 TL,

• Tamamlama yatırımları için 1.750.000 TL,

• Modernizasyon yatırımları için 1.250.000 TL.

Gerçek Kişiler için;

• Yeni yatırım için 1.250.000 TL.

• Tamamlama yatırımları için 1.000.000 TL,

• Modernizasyon yatırımları için 750.000 TL.

2- Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları;

a. Kırsal Turizm,

b. Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri,

c. El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler,

d. Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları,

 
Kırsal ekonomik hibeye esas proje üst limitleri;

Gerçek ve Tüzel Kişiler için: 500.000 TL’ dir.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul 
edilmez.

Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcı-
ların, 14 Kasım 2019 tarihi saat 23:59’ a kadar projelerini www.tarimorman.gov.tr internet adresi 
üzerinden giriş yaparak müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Tarımsal Destekler:

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, 
araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sek-
törün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal 
kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, hayvan hastalığı tazminatı dört yıl süreyle 
olmak üzere, 2019 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.  

Alan Bazlı Destekler;

Madde 2- 1. 2019 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre 
için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.
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2. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlı ayçiçeği, 
kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, 
mercimek, nohut, yaş çay, fındık, yem bitkileri, patates, kuru soğan ve zeytin ürünlerinin dışında 
kalan diğer bütün ürünlere,

“Diğer Ürünler” kategorisinde belirlenen miktar mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

Ürünler
Mazot  
(TL/da)

Gübre  
(TL/da)

Toplam Destek
(TL/da)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 19,00 8,00 27,00

Çeltik, Kütlü Pamuk 62,00 4,00 66,00

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 22,00 4,00 26,00

Patates 27,00 4,00 31,00

Yağlı Ayçiçeği, Soya 26,00 4,00 30,00

Dane Mısır 25,00 4,00 29,00

Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Yem Bitkileri 17,00 4,00 21,00

Zeytin 15,00 4,00 19,00

Diğer Ürünler 15,00 4,00 19,00

Nadas 8,00 - 8,00
 
3. Toprak Analiz Desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 dekar kadar bir 
analiz için Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nca yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarına 
analiz başına 40 TL olarak yapılır. 

4. 2019 Üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik ta-
rım faaliyeti yapmış, geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki 
ürettiği ürüne “ürün sertifikası” düzenlenmiş çiftçilere birim destek miktarları aşağıdaki tabloda 
belirtilen rakamlar üzerinden ödeme yapılır. 

Sıra No Organik Tarım Desteği Sertifika Türü (TL/da

1 1. Kategori ürünler
Ürün sertifikası (Bireysel) 70

Ürün sertifikası (Üretici Grubu) 35

2 2. Kategori ürünler
Ürün sertifikası (Bireysel) 40

Ürün sertifikası (Üretici Grubu) 20

3 3. Kategori ürünler
Ürün sertifikası (Bireysel) 10

Ürün sertifikası (Üretici Grubu) 5

5. 2019 Üretim yılında Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik statüde 
bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere birim destek miktarı aşağıdaki tabloda belir-
tilen rakam üzerinden ödeme yapılır.
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Sıra No Organik Hayvancılık Desteği (TL/Kovan)

1 Arılı kovan 10

6. İyi tarım uygulamaları yapan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2019 üretim yılında bireysel veya 
grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan 
çiftçilere Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlar-
da destekleme ödemesi yapılır. 

İyi Tarım Uygulamaları Tarım Desteği Sertifika Türü (TL/da)

1. Kategori ürünler

Örtüaltı Üretim
Bireysel Sertifikasyon 150

Grup Sertifikasyon 75

Açıkta Üretim
Bireysel Sertifikasyon 50

Grup Sertifikasyon 25

2. Kategori ürünler
Bireysel Sertifikasyon 40

Grup Sertifikasyon 20

3. Kategori ürünler
Bireysel Sertifikasyon 30

Grup Sertifikasyon 15

4. Kategori ürünler Bireysel, Grup Sertifikasyon 10

7. Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında dekar 100 TL destekleme ödemesi yapılır. 

8. Ekli listede belirtilen tarım havzalarında; 22.11.2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Fındık Alanlarının 
Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2019 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sis-
temi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar 170 TL Fındık Alan Bazlı gelir desteği ödemesi 
yapılır. 

9. Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği kapsamında dekara 10 TL destekleme ödemesi yapılır.

10. Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği Kapsamında dekara 100 TL destekleme 
ödemesi yapılır. 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Öde-
mesi Destekleri; 

Madde 3- 1. 29.06.2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 
konular Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine ilişkin kararlar kapsamında yer alan tarım hav-
zalarında, 2019 yılında üretilen ve satış yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılır. Yapılacak 
destekleme ödemeleri, her bir havza için ekli listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.

2. Türkiye Tarım Havzaları Üretimi Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2019 yılı ürünü 
yağlı ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, çeltik, 
kuru fasulye, mercimek ve nohut ürünlerine tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytin ve zeytinya-
ğında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, kütlü pamuk yurt içinde 
üretilip sertifikalandırılan tohum kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılır.
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3. Ödemeler için alım satım belgesi (fatura, müstahsil makbuzu vb.) istenir. 

4. Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi, yapılır.

Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği (kr/kg)

1 Yağlık Ayçiçeği 40

2 Kütlü Pamuk 80

3 Soya 60

4 Kanola 50

5 Aspir 55

6 Dane Mısır 3

7 Buğday, Arpa, Yula, Çavdar, Tritikale 10

8 Çeltik 10

9 Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 50

10 Zeytinyağı 80

11 Yaş Çay 13

12 Dane Zeytin 15
 
5. Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtlı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği, havzalarda 
2019 üretim yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave %50 destek ödenir. Damlama sulama 
ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.

6. 2. Maddenin ikinci fıkrasında sayılan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kap-
samında desteklenen ürünlerin ekli listelerde belirlenen havzası dışında yetiştirilmesi durumunda 
Mazot, Gübre, Fark Ödemesi, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım, Yem Bitkileri ve Fındık Alan Bazlı 
Gelir Desteği ödemeleri yapılmaz,

7. Desteklemelerden; (çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı alan ve ekli listede 
belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe 
müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan 
kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

8. Ekli listede belirtilen tarım havzalarında; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı, Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Cay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan 
Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve Cay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
(ÇAYKUR) tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yaş çay fark ödemesi 
yapılır.

9. Hasat makinaları ile hasadı yapılan ürün ve üretim alanları için hasat zamanında, uygun hasat 
makinalarında, uzaktan izleme ve verim tespiti yapan sistemlerin kullanılmasına yönelik çalışmalar 
yapılır. 
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Hayvancılık destekleri 

MADDE 4- 1. Yem bitkileri desteğinde; 

a) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yem bitkileri, desteğinde, ekli lis-
tede yer alan havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem türetmek amacıyla çok 
yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürün hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirlenen 
miktarlarda ödeme yapılır.

Yem Bitkileri Üretim Desteği TL/da/Yıl

Yonca (sulu) 90

Yonca (kulu) 40

Korunga 90

Arpa (Yeşil Ot), Buğday (Yeşil Ot) 30

Tek Yıllık Yem Bitkileri 60

Silajlık Mısır (Sulu) 100

Silajlık Mısır (Kuru) 40

Yapay Cayır Mera 150

Diğer Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu) 90

Diğer Çok Yıllık Yem Bitkileri (Kuru) 40
 
b) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kıstı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği, havzalarda 
2019 yılında ekilen Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave % 50 destek 
ödenir.

2. Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı, Örtüaltı ünitele-
rinde, bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 60 TL ödenir.

3. Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde; 

a) Buzağı/malak/manda desteği: 

1. Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, destekleme yılında ilk doğumunu yapan 
ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası 
süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 350 TL/baş ödenir. Üreme kriterleri 
bu Kararın yayımlandığı tarihten sonra tohumlanan sığırlardan doğan buzağılar için uygulanır. 

Yukardaki şartları taşıyan; 

A. Saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş üzeri olanları ile diğer sığır ırklarının etçi veya kombine irk; 
Bakanlıkça izinli tabii tohumlama boğaları veya suni tohumlama sonucu doğan buzağıla-
rına 600 TL/baş ödenir. 
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B. 20 baş ve üzeri doğuran inek varlığına sahip işletmelerde, doğuran saf sütçü irk, inek 
varlığının en fazla %60’ını (5 yaş ve üzeri olanlar dâhil), etçi ırk boğalardan Bakanlıkça 
izinli tabii tohumlama boğaları veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına 600 TL/
baş ödenir.

2. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, 
Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buza-
ğılara ilave 100 TL/baş ödenir.

3. Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş ödenir.

4. Bakanlığımızca izin verilen yerli sperm üretim merkezlerinde Döl Kontrolü Protokolü kapsa-
mındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave, 50 TL/baş ödenir.

5. Dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 200 TL/baş, programlı 
aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/baş, soy kütüğüne, kayıtlı malak-
lara ilave 200 TL/baş, destek ödenir.

b) Islah amaçlı süt içerik analizi desteği: 

Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan her bir 
inek için 150 TL/Baş’a kadar

c) Düve alımı desteği: 

En az 1 baş, en fazla 10 baş düve (manda dâhil) alımına Bakanlıkça belirlenen miktarda destek öde-
nir. Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40’ı kadar destekleme ödemesi yapılır.

ç) Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan damızlık bo-
ğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 
450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve 
üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği 
Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan 
başına 100 TL ödeme yapılır.

d) Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış, erkek sığır-
larını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 1- 200 baş için (200 
dâhil), hayvan başına 250 TL/baş destekleme ödenir.

4. Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde; 

a) Çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya 
çobanlara 5.000 TL olarak ödenir.

b) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri, birliklerine tiye, hay-
vanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun-keçi başına 25 TL, Mardin, Siirt 
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ve Şırnak’ta anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL, Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS) veri tabanında bir 
önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yalında anaç koyun keçi sayısını artıran 
işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun keçi 
vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranı tavanını aşmamak kaydıyla hayvan başına 
100 TL ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi yapılır.

c) Küçükbaş soy kütüğü desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan ve 1slah,programina 
dâhil olan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Küçükbaş Soy Kütüğü ve 
On Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBÍS) ve TÚRKVET sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun keçilerine 
100 TL/baş, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 TL/baş ödeme 
yapılır.

5. Diğer hayvancılık desteklemelerinde; 

a) Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine, (Tiftik birlik), Tiftik-
birlik’e bağlı kooperatiflere veya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine satan ve Tiftik Kayıt 
Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilere, tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için oğlak 
tiftiğine 30 TL kg, anamal tiftiğe 28 TL/kg ve tali tiftiğe 20 TL/kg ödeme yapılır.

b) İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine 
(Koza birlik) dağıttığı kutu başına 80 TL/kutu, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/koopera-
tifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz 
işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 60 TL ödeme yapılır.

c) Arı yetiştiriciliği yapan ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici 
birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olma şartı ile arılı kovan başına 
15 TL, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerine, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı 
arıcılara sattıkları damızlık ana arı başına 80 TL ödeme yapılır.

ç) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan, sahiplerine, 
büyükbaş hayvan atıklar için 1000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş atık desteği 
ödemesi yapılır.

d) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı, aşılamalar ve 
küpe uygulamaları için yetki devri yapılan uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 1,5 TL/baş, küçük-
baş hayvanlar için 1 TL/baş ödeme yapılır.

6. 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem, Kanunu kapsa-
mında belirlenen hayvan hastalıkları tazminatı, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan yerel kıymet takdir 
komisyonu tarafından belirlenerek 2019-2022 yılları içinde hayvan sahiplerine ödenir.

Sıra No Hayvan hastalıkları tazminatı Desteği (TL/Baş)

1 Hayvan hastalıkları tazminatı Komisyonlarca belirlenir
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7. Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya Hayvan 
Hastalıkları Tazminatı Desteği, biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç 
kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla örtüaltında ve açık alanda aşağıda belirti-
len birim fiyatlarda, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemesi yapılır.

Sıra No Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği (TL/da)

1 Örtüaltında Biyoteknik mücadele desteği 120

2 Örtüaltında Biyolojik mücadele desteği 400

Örtüaltı Paket Toplamı 520

3 Biyoteknik mücadele desteği 80

4 Biyolojik mücadele desteği 50

Açık alanda paket toplamı 130

8. Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak, şartıyla, kilogram ba-
şına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır. 

Kapalı sistemde üretim yapanlar ile kilogram üstü alabalık üretimi yapanlara aşağıda, belirtilen 
miktarda destekleme ödemesi yapılır.

Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan ayni potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere 
ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, ayni gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiri-
cilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna 
göre yapılır.

Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, toprak, havuzlarda balık ye-
tiştiriciliğinde 30.000 kg, diğerlerinde 350.000 kilogram ile sınırlıdır.

Hastalıktan ari kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına aşağıda belirtilen, miktarda des-
tekleme ödemesi yapılır. Hastalıktan ari bir kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en 
fazla miktar yılda, 10.000 adet damızlık anaç ile sınırlıdır.
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Sıra No Su ürünleri Desteği (TL/kg-Adet)

1 Alabalık (kg)
350.000 kg’a kadar  
(350.000 kg dâhil)

0,75

2 Yeni Türler (kg)
350.000 kg’a kadar  
(350.000 kg dâhil)

1,50

3 Kapalı Sistem Üretim (kg)
350.000 kg’a kadar  
(350.000 kg dâhil)

1,50

4 Kilogram Üstü Alabalık Üretimi (kg)
350.000 kg’a kadar  
(350.000 kg dâhil)

1,50

5 Midye (kg)
350.000 kg’a kadar  
(350.000 kg dâhil)

0,10

6 Sazan (kg)
350.000 kg’a kadar  
(350.000 kg dâhil)

0,50

7
Hastalıktan Ari Kuluçkahane Damızlık  
Alabalık Desteği (adet)

10.000 adet’e kadar  
(10.000 adet dâhil)

60,00

8
Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği 
(kg)

30.000 kg’a kadar  
(30.000 kg dâhil )

1,00

9. Balıkçı gemisi desteğinde; geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi, 
geleneksel kıyı balıkçılığının devamlılığının sağlanması ve Bakanlıkça belirlenen verilerin toplanma-
sı, kayıt altına alınması karşılığında, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile de-
nizlerde faaliyet gösteren 10 m’den küçük boylardaki balıkçı gemilerine aşağıda belirtilen miktarda, 
gemi başına destekleme ödemesi yapılır.

Sıra 
No

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına  
Alınması ve Desteklenmesi

(TL/Gemi 
Adedi)

1 0-4,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri 750

2 5-7,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri 1000

3
8-9,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki 
içsu balıkçı gemileri

1.250

 
10. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla, Bakanlıkça uygula-
nan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hay-
vanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram başına 
aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.
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Sıra No Hayvan Gen Kaynakları Desteği (TL/Baş/Kovan/kg)

1 Büyükbaş hayvan koruma (baş) 600

2 Küçükbaş hayvan koruma (baş) 90

3 Sığır pedigrili koruma (baş) 800

4 Ari koruma (kg) 40

5 İpekböceği koruma (kg) 100

6
Islah programındaki, koyun/keçi ve yavrularına halk elinde  
Islah desteği (baş)

70

40

7 Halk elinde Manda ıslahı (anaç manda) 850

8 Damızlığa ayrılan manda (düve/tosun) (baş) 200

9 Damızlık erkek materyal (koç-teke) (baş) 200

Telafi edici ödeme destekleri;

MADDE 5- 1. Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki 
alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması durumunda 
çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçilere dekar başına 110 TL destek verilir. Destekleme ödemesi 
aynı parsele 3 yılda bir defa ödenir. 3 yılı kapsayacak ödeme 2019 yılında yapılır. Patates siğili ile bu-
laşık alanlarda, ödemeye esas yıllarda, alternatif ürün olarak patates ve solanaceae familyasına ait 
bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki 
bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında pata-
tes, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa 
bırakan çiftçiler destekleme ödemelerinden yararlanır.

2. Yeni zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasını engellemek, mevcut olanların, eradikasyonu 
ve mücadelesinin yapılması ile yayılmasını önlemek amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerekli 
karantina tedbirleri amacıyla imha edilen, fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin 
aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere 15 TL-kg, taş çekirdekli meyvelerde yasaklama süresi 
olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere ve 3 TL/kg bitki karantinası 
tazminatı destekleme ödemesi yapılır.

Diğer tarımsal amaçlı destekler;

MADDE 6- 1. 2018 yılı güz dönemi ile 2019 yılında ekimi/dikimi yapılan ve 2019 üretim yılı Çiftçi 
Kayıt Sistemine kayıt edilen ekim/dikimler için yurt içi sertifikalı tohum kullanım ve yurt içi sertifikalı 
fidan /fide ve standart fidan kullanım destekleri, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, 
çilek fidesi ve standart fidan kullanan çiftçilere yapılır.

2. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yurt içi sertifikalı, tohum kullanım 
desteği kapsamında 2019 üretim yılında susam ve yerfıstığı için tüm havzalarda, desteğe esas diğer 
ürünler için ise ekli listede yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanan çiftçilere aşağıdaki tablo-
da belirtilen birim destekleme miktarlarına göre destekleme ödemesi yapılır ve 2019 yılında bütçe 
imkânları dâhilinde ödemelere başlanır.



ÜLKEMİZDE PROJE DESTEĞİ SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

34

Sıra No Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (TL/da)

1 Aspir, Kanola, Susam 4,00

2 Çavdar, Tritikale, Yulaf 6,00

3 Çeltik 8,00

4 Arpa, Buğday 8,50

5 Yerfıstığı 15,00

6 Yonca 30,00

7 Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya, Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi 20,00

8 Patates 80,00
 
3. Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği uygulamalarında 2019 üretim yılı 
için aşağıdaki miktarlarda 2019 yılında bütçe imkânları dâhilinde ödenmeye, başlanır.

Sıra 
No

Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart  
Fidan Kullanım Desteği

(TL/da)

Standart Sertifikalı

1 Bodur meyve fidanları ile bahçe tesisi 100 400

2 Sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi --- 400

3 Diğer tesisi Meyve fidanları (Bağ, Nar ve Muz hariç) ile bahçe 100 280
 
4. Yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde, satışını gerçekleş-
tiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine 
kayıtlı çiftçilere 2019 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda yurt içi sertifikalı 
tohum üretim desteği ödemesi yapılır. Orijinal/temel ve üstü tohumluk üretimlerine ilave destek 
verilir.

Yurt içi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (TL/kg)

Arpa, Çavdar, Tritikale, Yulaf 0,08

Buğday, Patates 0,10

Çeltik 0,25

Soya 0,35

Aspir, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut 0,50

Susam 0,60

Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi 1,50

Yerfıstığı 0,80

Kanola 1,20

Kanola Yonca Orijinal/Temel ve Üstü Tohumluk Üretimi Aldığı Desteğe % 100 ilave
 
5. Sertifikalı sınıfında fidan üretimi yapan, bunların satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yet-
kilendirilmiş fidan üreticisi kabul edilen, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2019 yılında üret-
tikleri aşılı ve aşısız fidanlar için fidan başına aşağıda belirtilen miktarlarda yurt içi sertifikalı fidan 
üretim desteği ödemesi yapılır.



35

Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği  
(Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler)

TL/Adet

Aşılı Fidan 0,50

Aşısız Fidan 0,25
 
6. Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilir ve 2018 yılanda kayıt 
altına alınan 6.000 işletmede işletme başına 600 TL olarak ödenir.

7. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği; Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal tarım danışmanı, 
yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütle-
rinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 46.000 
TL on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde 2020 yılı tarımsal destekleme 
bütçesinden ödenir. Destekleme ödemesi kriterleri, denetleme ve cezaların uygulanması, destek-
lemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile tarımsal yayım ve danışmanlık 
desteklemesinden yararlanacak serbest tarım danışmanı ve tarım danışmanı sayısı bütçe miktarına 
göre Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

8. Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin 
geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, Bakanlıkça uygun 
görülen araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerine destekleme ödemesi yapılır.

Kesinti oranı;

MADDE 7- 1. Üretici/yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme, ödemelerinde, merkez 
birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 
29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri 
ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş, kuruluşuna Bakan-
lıkça izin verilen, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin, hak ettikleri 
desteklerden hizmet bedeli olarak tabloda belirtilen oranlarda “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı 
altında kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştiricilerin hesabına ödenir. Tabloda belirtilmeyen uygulama-
lar için oran, Bakanlıkça belirlenir. Birden fazla merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge 
birlikleri, destekleme yılı için hizmet bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Bu 
taahhütnameler, merkez birliklerince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Hizmet bedelleri 
merkez birliklerinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir. 
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Hizmet Bedeline Konu Destek Oran (%)

Buzağı/Malak/Manda Desteğinde
%3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %5’i merkez 
birliğine,

Koyun-Keçi Desteğinde
%3’ü il birliklerine, bu bedelin içinden %5’i merkez bir-
liğine

Arıcılık Desteğinde
%3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %10’u merkez 
birliğine,

Su Ürünleri Desteğinde

%2’si birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, bu bedelin 
içinden %20’si üst kooperatif veya merkez birliğine, ay-
rıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yarar-
lanan tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri tanıtım 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere %1 oranında merkez 
birliğine,

Süt Primi Ödemesinde, Üretici veya 
Yetiştirici Birliği Üzerinden Yapılan 
Desteklemelerde

%3’ü il/ilçe üretici birliklerine, il yetiştirici birliklerine bu 
bedelin içinden % 5’i merkez birliklerine,

Süt Primi ve Buzağı/Malak/Manda 
Ödemesinde Kooperatifler Üzerinden 
Yapılan Desteklemelerde

%3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bede-
lin içinden %25’i merkez birliğine,

 
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan 
halk elinde hayvan ıslahı projelerinde, ıslah verileri alınan hayvanlar için ödeme yapılır. Verilerin 
toplanmasına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiriciler tarafından, proje hesabına yatıracakları 
ödemelerle karşılanır. Bu ödemeler, projedeki yetiştiricinin aldığı toplam desteğin, manda ıslah pro-
jelerinde % 15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde % 20’sini geçemez. Bu hesaba ilişkin tüm harcama-
lar Bakanlık talimatıyla belirlenir ve ilgili birlik/yetiştirici temsilcisi tüzel kişilik tarafından gerçek-
leştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, birlik/yetiştirici temsilcisi üzerinden yetiştiricilere 
ödenir. Bu projelerden ayrıca, birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen hizmet bedeli kesilmez. 

Finansman ve ödemeler; 

MADDE 8- 1. 2’nci maddede yer alan destekleme ödemeleri için gerekli finansman, 2020 yılı tarım-
sal destekleme bütçesinden karşılanır.

2. 3’ncü maddede yer alan fark ödemesi destekleri 2020 yılı bütçesinden ödenir. 2019 yılı fark öde-
mesi destekleri bütçesinden, kaynak arttığı takdirde 2019 yılı ürününün, ödemelerine de başlanır.

3. 3’ncü maddede yer alan yaş çay ödemesi ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere 
ödenen destek tutarının %0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR’a, ayrıca ödenir.

4. 4’ncü maddenin; hastalıktan ari işletme, besi, düve alım, tiftik, ipekböceği, atık, aşı, küpe, hay-
van hastalığı tazminatı, hayvan gen kaynakları, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması 
ve desteklenmesi, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemeleri uyarınca yapılacak ödemeler 
için gerekli kaynak, Bakanlığın yılı bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan, 
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diğer desteklemelerin ödemeleri ile yılından kalan ödemeler 2020 yılı ve sonrasındaki destekleme 
bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayılacak ödenekten sağlanır; ancak 2019 yılı bütçe im-
kânları uygun olduğu takdirde bu, ödemeler 2019 yılında başlatılır.

5. 5’nci maddede yer alan destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2019 yılı tarımsal destekle-
me bütçesinden karşılanır.

6. 6’ncı maddede yer alan yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği ve yurt içi sertifikalı fidan/
fide ve standart fidan kullanım desteği kapsamında, 2018 yılı güz dönemi ile 2019 yılanda ekimi/
dikimi yapılan ve 2019 üretim yılı ÇKS›ye kayıt edilen ekilişlere/dikilişlere ait destekleme ödemeleri, 
Bakanlığın 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanır. Yurt içi sertifikalı fidan 
üretim desteği ve yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği 2019 yılı üretimlerine ait destekleme öde-
meleri için gerekli finansman,2020 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

7. 6’ncı maddenin altıncı fıkrasında yer alan çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği ve 
sekizinci fıkrasında yer alan AR-GE projeleri desteği 2019 yılı bütçesinden ödenir.

8. 6’ncı maddenin yedinci fıkrasında yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık, hizmetlerinin destek-
lenmesi ödemeleri 2020 yılı bütçesinden karşılanır.

9. Bakanlık; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirle-
meye ve değiştirmeye desteklemeye esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın 
yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hiz-
metlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

10. Destekleme ödemeleri; tebliğlerle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin 
ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne 
iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya, aktarılmasından sonra yapılır.

11. Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edile-
rek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.S. Genel Müdürlüğüne 
hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının %0,2’si komisyon, olarak ayrıca ödenir.

12. Bu Karar kapsamında yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak 
sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler, yapılmaz. 

Desteklerden Yararlanamayacak Olanlar 

MADDE 9- 1. Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden, 2’nci maddenin üçüncü fıkrasındaki toprak 
analizi desteği ile 6’nci maddenin sekizinci fıkrasındaki AR-GE proje destekleri hariç olmak üzere, 
kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti;

MADDE 10- 1. Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, Bakanlık yetkili-
dir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile kooperatifler, 
ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.
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2. Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve 
kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere 
ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla 
gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai 
süreç başlatılır.

3. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953,tarihli ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinde belirtilen gecikme 
zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre 
geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen ger-
çek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. 

4. Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle ya-
pılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu 
sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından ya-
rarlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 11- 1. Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak 
tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük; 

MADDE 12- 1. Bu Karar, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme;

MADDE 13- 1. Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Havza Adı
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında 
Desteklenen Ürünler

Bartın-Amasra Arpa, Buğday, Mısır (dane), Yem Bitkileri, Fındık

Bartın-Kurucaşile Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

Bartın-Merkez Arpa, Buğday, Mısır (dane), Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlı), Yem Bitkileri, Fındık

Bartın-Ulus Arpa, Buğday, Mısır (dane), Yem Bitkileri, Fındık
 
Detaylı Bilgi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf

T.C Ticaret Bakanlığı Destekleri:

2011 yılında Bakanlıklar bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucu Dış Ticaret Bakanlı-
ğı lağvedilmiş yerine Ticaret Bakanlığı kurulmuştur. Kobilere adeta can damarı olan Ticaret Bakanlı-
ğının destekleri nitelik ve nicelik olarak günden güne artmakta ve talep görmektedir. 
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İhracata Yönelik Devlet Yardımları: 

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma 
sürecinde firmalara her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdü-
rülmektedir.

Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-
Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir.

Desteklerin nihai hedefi ihracatçıların yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye 
yönlendirmesidir. Anılan ürünler, geleneksel ihraç ürünlerinden farklı bir yapı arz ettiğinden, daha 
yaratıcı, daha esnek ve inovatif destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmakta olup, Ticaret Bakanlığı 
tarafından verilmekte olan desteklerin kurgulanmasında söz konusu husus göz önünde bulundurul-
maktadır.

Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi 
bulunmaktadır.

1. Pazara Giriş Belgeleri Desteği:

Amaç: 

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini 
teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin bel-
gelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

Kapsam: 

Türkiye’ de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımlarını sağla-
maya yönelik destekleri kapsar.

Kimler Başvurabilir:

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret 
Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif şir-
ketler

Başvuru Yeri:

İhracatçı Birlikleri

Pazara Giriş Belgeleri Destek Unsurları: 

Müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, ilk yıla ait belge kullanım 
ücretleri, test/analiz raporu giderleri, zorunlu kayıt ücretleri, tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/
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güvenlik sertifikası ücreti, tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir: 

Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal 
emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile ilgili harcamaları %50 oranında ve şirket başına yıllık 
en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Detaylı Bilgi: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracatdestekleri/teblig-bazinda-destek-mevzua-
ti/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

2. Sektörel Ticaret Heyetleri Desteği:

Amaç: 

İhracatın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımına katkı 
sağlamak amacıyla işbirliği kuruluşları önderliğinde ticaret heyetleri düzenlenmesidir.

Kapsam: 

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca şirketlere yönelik olarak ülkemizde 
yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik 
şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuru-
luşlarını ziyaret etmelerini sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir: 

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracat-
çı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret 
Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler

Başvuru Yeri: 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Sektör Daireleri

SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ DESTEK UNSURLARI:

a. Ulaşım desteği kapsamında, sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan 
en fazla iki kişinin, uluslararası ve/ veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı 
uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

b. Konaklama desteği kapsamında, sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kurulu-
şundan en fazla iki kişinin kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + 
kahvaltı) giderleri,
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c. Tanıtım ve Organizasyon Giderleri kapsamında, tercümanlık gideri, seminer, konferans, 
toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, fuar katılımına ilişkin 
giderler ve görsel ve yazılı tanıtım giderleri, halkla ilişkiler hizmeti gideri, sergilenecek 
ürünlerin nakliye giderleri desteklenmektedir. Onaylanan sektörel ticaret heyetlerinde fa-
aliyetlerin koordinasyonunu yapmak üzere işbirliği kuruluşunca düzenlenebilen ön heyet 
kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket 
ortağı/ çalışanı) iki kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limit-
ler dâhilinde desteklenir.

Sektörel Ticaret Heyeti Kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti prog-
ramlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve program 
başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen 
hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı on puan artırılır. İşbirliği kuru-
luşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti 
programları için, başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 3 (üç) ay önce 
Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) onay başvurusunda bulunulur. Heyet programlarının değerlen-
dirmeye alınabilmesi için, program taslağı ve tahmini bütçenin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) 
ibraz edilmesi gerekir.

Detaylı Bilgi: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzua-
ti/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-3-sektorel-tica-
ret-ve-alim-heyetleri-destegi

3. Yurt Dışı Birim, Marka Tescil Tanıtım Desteği:

Amaç: 

Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirmelerine 
olanak sağlamaktır.

Kapsam: 

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 
çerçevesinde, firmaların yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları bi-
rimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir:

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler,

Başvuru Yeri: 

İhracatçı Birlikleri
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2010/6 Sayılı Tebliğ Destek Unsurları:

Firmaların yurtdışında açtıkları birimlere (ofis, mağaza, depo, showroom vb.) ilişkin kira giderleri, 
hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler ve şirketlerin yurt içi mar-
ka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler 
desteklenmektedir.

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi:

Türkiye’deki ana şirket yurt dışında doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren 
şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket 
arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. 
Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuru-
luşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan 
birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Destek süresi ülke başına 4 yıldır. 
Firmalar, destekten maksimum 25 birim için faydalanabilmektedir. 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, her bir birim başına;

• Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına 
kadar,

• Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapıl-
mak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 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, her bir 
birim başına;

• Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına 
kadar,

• Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina ya-
pılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına 
kadar desteklenir.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Tür-
kiye’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 Dola-
rına kadar desteklenir. 
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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.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

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.

Özel Notlar

• Firmalar tanıtım ve marka tescil desteğinden 4 yıl süreyle faydalanabilmektedir.
• Destek başvuruları, ödeme belgesi tarihinden sonraki 6 aylık süre içerisinde üyesi olunan İhra-

catçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılmaktadır.
• Yurt dışında düzenlenen belgeler, ilgili ülkede görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlikleri ve 

Ataşelikleri tarafından onaylanmaktadır.
• Faaliyetler yurt dışı şirketi tarafından gerçekleştirilirse şirketin ortaklığı oranında destek ve-

rilmektedir.
• Faaliyetlerin sektörel bazda Ticaret Bakanlığınca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik 

olması durumunda destek oranı 10 baz puan artırılır.
• Faaliyetlerin Yatırım Teşvik Uygulamalarında 4. 5. ve 6. bölge illerinde merkezi bulunan şirket-

ler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 10 puan artırılır.
Detaylı Bilgi: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracatdestekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi

4. Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği:

Amaç:

Firmaların bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde yurt dışı pazarlara girmesi ve söz konusu pazarlardaki 
dağıtım kanalları ağının güçlendirilmesidir.

Kapsam: 

2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çer-
çevesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin bina satın alımı, kira, tanıtım, istihdam, dekorasyon, kuru-
lum giderleri desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir: 

Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;

• TİM ve/veya TOBB tarafından,

• TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket tarafından

• TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği 
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Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından bir projeyle Bakanlığa 
başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

İşbirliği Kuruluşları: 

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracat-
çı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret 
Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri

Başvuru Yeri: 

Ticaret Bakanlığı Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı

5. Tasarım Desteği:

Amaç: 

Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile tasarımcılarının 
ve Türk tasarımının yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılmasına, pazarlanmasına ve markalaşmasına 
katkıda bulunmaktır

Kapsam: 

Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pa-
zarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile 
şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri 
tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir: 

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan 
kolektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif şirketleri, Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri, 
İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıflar, ticaret 
ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, 
sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları 
ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler).

Başvuru Yeri: 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı.

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Unsurları: 

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasa-
rım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve 
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pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım 
yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderleri-
nin tamamı ile aylık yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar 
en fazla iki yıl süresince desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir: 

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uluslararası tasarım organizasyonları %50 oranında 
ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenmekte olup, işbirliği kuruluşları 
tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların yurtdışındaki eğitim gi-
derlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin 
işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerine Sağlanan Destek Unsurları:

Tasarımcı şirketi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sı-
nai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı 
alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri; tasarım ofisi ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve 
bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanla-
rında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder. Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin, yurt 
dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla yurtdışı hedef pazarlara yönelik gerçekleştirdikleri 
tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere 
ilişkin giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir: 

Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin;

• Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları tasarımcı şirketler için en 
fazla 300.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 150.000 ABD Doları,

• Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, 
depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); kurulum/dekorasyon ve konsept mimari çalışması gi-
derleri tasarımcı şirketler için en fazla 100.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 50.000 
ABD Doları, brüt kira harcamaları ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile 
vergi/resim/ harç giderleri, tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri 
için en fazla 100.000 ABD Doları,

• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt-
dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri tasarımcı şirketle ve tasarım ofisleri için en fazla 
50.000 ABD Doları,

• İstihdam edilen tasarımcılar ve modelistlerin brüt ücret giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 
150.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 200.000 ABD Doları,
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• İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri tasarımcı şirketler için 
en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 100.000 ABD Doları’na kadar %50 
oranında ve yıllık limitlerle desteklenmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Desteği Unsurları

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma 
değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulayacakları projeleri kapsamında yapılan istihdam, alet, teçhi-
zat, malzeme ve yazılım satın alımı ile seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir: 

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için;

• İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt ücretleri 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. Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.
 
Detaylı Bilgi: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tasarim-destegi

6. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları:

DTÖ taahhütlerimiz kapsamında; katma değeri yüksek, istihdam artırıcı özelliğe sahip, uzun va-
dede yüksek potansiyel arz eden ve tüketiciye yönelik muhtelif işlenmiş tarım ürünlerinin 2018 
ve sonrasında gerçekleşecek ihracatı, birim miktar bazında ve azami ödeme oranları çerçevesinde 
desteklenmektedir.

Amaç: 

Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiye-
linin artırılması.

Kapsam: 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; 2018/12 sayılı Karar 
kapsamı ürünlerin 01/01/2018 ve sonrasında gerçekleştirilecek fiili ihracatında; yine mezkûr Ka-
rar’da söz konusu ürünlerin karşısında belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve 
miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir: 

İhracatçı veya imalatçı firmalar, Karar kapsamı ürünlerin fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl 
içerisinde başvuru yapabilirler. Bununla birlikte, ihracat iadesine konu muhtelif ürünlerin sözleşmeli 
tarım kapsamında temin edilmesi durumunda üreticiler de destekten faydalanmaktadır.
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Başvuru Yeri: 

Doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliği.

Destek Unsurları: 

Karar kapsamında ihracatçı firmalara nakit ödeme yapılmamakta, söz konusu yardımlar vergiler, 
vergi cezaları, SGK primleri, ihracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası 
AŞ’den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ve ilgili tasfiye halinde-
ki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin düşümü yoluyla 
mahsup sistemi çerçevesinde sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, sözleşmeli üretim kapsamındaki ihracata sağlanan destek artışının yarısı ihracatçı 
adına açılmış olan mahsup hesabına eklenmekte iken, diğer yarısı doğrudan üreticilere nakit olarak 
ödenmektedir.

Karar kapsamındaki ürünlere ne kadar destek sağlanmaktadır?

Karar kapsamı ürünlerin ihracatında, ilgili ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar 
barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.

Söz konusu ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri halinde ihracat iade miktarları ve 
azami ödeme oranları %50 oranında artırılmaktadır.

Ayrıca, Karar kapsamı muhtelif ürünlerin sözleşmeli tarım kapsamında temin edilerek ihraç edilme-
leri halinde; ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları %50 veya %100 oranında artırılmak-
tadır.

Detaylı bilgi: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri

7. Kolay Destek:

Amaç: 

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 19 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulması.

Kapsam: 

Firmalarla yapılan görüşmelerde, firmaların mevzuata erişmede, anlamada ve yorumlamada zorluk-
lar yaşadığı, başvuru yapmada güçlük çektikleri, bazı firmaların başvuru yapsalar bile desteklerden 
faydalanamayacaklarını düşündükleri görülmüş ve bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla https://
kolaydestek.gov.tr/ isimli web sitesi firmaların kullanımına açılmıştır. Kolay Destekte yurt dışında 
müşteri bulmak ve pazarı öğrenmek, ürün kalitesi ispatına yönelik belge satın almak, müşteriye 
uygun kredi kullandırmak, küresel firmalarla çalışmak ve e-ticaret sitelerine üye olarak mal satmak 
gibi birçok konu destek kapsamında değerlendirilmektedir.

Detaylı bilgi: https://ticaret.gov.tr/destekler
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T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri:

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Programı;

Amacı: 

Sanayicilerimizin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği 
kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini 
üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağ-
lamaktır.

1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar):

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler) 26 Haziran 2001 ‘de yayınlanan 4691 sayılı Teknoloji Geliş-
tirme Bölgeleri Kanunu ile 2001 yılında Türkiye’de kurulmaya başlanmıştır.

Teknoparklarda teknoloji tabanlı işletmelerin ihtiyaç duyduğu eğitim, teknik destek, iş desteği, ortak 
kullanım olanakları vb. her türlü hizmet ve altyapı, idari işlerden sorumlu yönetici şirketler tarafın-
dan sağlanmaktadır.

Ülkemizde de sosyo-ekonomik kalkınmanın ve küresel rekabet gücünün belirleyicisi olan ArGe ve 
inovasyon yapılan yatırımların artırılması için teknoparkların kurulması ve gelişmesi devlet tarafın-
dan teşvik edilmektedir. 26 Haziran 2001 ‘de yayınlanan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan destek 
mekanizması, Türkiye’de bu alanda atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. Bu tarihten sonra 
hem Kanun’da hem de ilgili uygulama yönetmeliğinde pek çok iyileştirici düzenlemeler yapılmış, bu 
düzenlemeler ile teknopark yönetici şirketlerine, bölgede Ar-Ge faaliyeti yapan firmalara ve akade-
misyenlere önemli destekler sağlanmıştır.

Teknoparklarda yer alan teknoloji tabanlı girişimlere gelir ve kurumlar vergisi istisnasından sigorta 
primi işveren hissesi desteğine, gelir vergisi stopajı muafiyetinden gümrük vergisi istisnasına kadar 
birçok destek ve muafiyet sağlanmaktadır,

Yaptığımız en son düzenlemelerden birisi olan Ar-Ge Reform Paketi, 6676 Kanun numarası ile 
26/02/2016 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanmış ve 01/03/2016 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. 
Bu düzenleme, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizi hareketlendirecek çok kapsamlı ve cesur değişik-
likler getirmiş ve teknoparklar için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Öncelikli ve stratejik sek-
törlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık gibi) İhtisas Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri’nin kurulması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren ve projesini tamamlayan girişim-
ci firmalara “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” verilmesi kolaylaştırılmış, bu belgenin kamu alımla-
rında iş bitirme belgesi olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.
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Yönetici Şirkete Sağlanan Destekler

Bölge için yapılan altyapı, idare binası, kuluçka merkezi inşaatları geri ödemesiz olarak desteklen-
mektedir. Yönetici şirket;

• Düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden,

• Yapılan işlemler bakımından harçlardan,

• Bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden ve 

• Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları nedeniyle gelir ve kurumlar vergisinden 
31/12/2023 tarihine kadar muaftır. Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Bölgesi atık su arıtma tesisi 
işletmekte ise belediyelerce atık su bedeli alınmamaktadır.

Girişimcilere Yönelik Destekler

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin;

• Bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar 
vergisinden,

• Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin (Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının 
yüzde onunu aşmayacak sayıdaki) bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden,

• Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, 
mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer 
vergisinden,

• Yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edi-
len eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan,

• Bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan 31/12/2023 
tarihine kadar muaftır.

• Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yük-
sek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge 
dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla gelir vergisi stopajı 
teşviki kapsamına alınmıştır.

• Bu işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğru-
dan ilgili olmak şartıyla Bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin ücretlerinin tamamı da gelir vergisi 
stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilmektedir.

• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde istihdam edilen temel bilimler me-
zunlarına (Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji) verilen maaşın, 2 yıl süre ile brüt asgari ücret 
kadarlık kısmı desteklenmektedir.

• Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin (Ar-Ge, tasarım ve destek) sigorta primi işveren 
hissesinin % 50’si devlet tarafından karşılanmaktadır. Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının 
yüzde onu kadar destek personeline de bu destek uygulanabilmektedir.

• TGB’lerin Kuluçka Merkezinde yer alan yeni kuluçka firmalarına %50, kamu destekli Ar-Ge 
projesi yürüte kuluçka firmalarına ise %75 kira indirimi uygulanmaktadır.
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Akademik Personele Yönelik Destekler

• Üniversite Yönetim Kurulu›nun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek ama-
cı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ‹nde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmek-
te ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir.

• Bölgelerde yarı zamanlı görevlendirilen öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve 
uzmanların ise Bölgede elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı dışında 
tutulmaktadır.

• Üniversitelerinden izin almaları durumunda TGB firmalarında 6 ay süreyle tam zamanlı olarak 
çalışabilirler. Bilgi alınabilecek internet adresi:

Detaylı bilgi: https://teknopark.sanayi.gov.tr/

2. Özel Sektör Firmalarına Verilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Verilen 
Destekler:

2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Kanun kapsamında işletmelere Ar-Ge ve Tasarım merkezi 
belgesi verilmektedir. Ar-Ge merkezi olan firmalar yaptıkları Ar-Ge harcamaları ve istihdam ettikleri 
personel için vergisel ve hibe desteklerden faydalanmaktadır. Bu destekler;

1. Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik ve tasarım 
harcamalarının tamamı ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik pro-
jelerinde, çalışan Ar-Ge/tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri 
ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine 
sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde 
lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden 
müstesnadır.

3. Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve /tasarım personeli ile 
destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden 
hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten karşılanır.

4. Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge perso-
neli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli 
hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

5. Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri 
ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.

6. Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile 
ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kap-
samda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilişkin detaylı bilgi için: https://agtm.sanayi.gov.tr 
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3. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı:

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik projeleri ve faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 
yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası  pazar-
larda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük etmek üzere “Teknolojik Ürün Yatırım Destek 
Programı”; 29/04/2014 tarihinde yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) kapsamında;

• Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından ön-
cülük etmek, ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir desteklenen sanayiye 
yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

• Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-
ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

• Kamu araştırma enstitülerinde ve merkezlerinde ve altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda 
ortaya çıkan teknolojik ürünler, 

• Öz kaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan 
veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler,

Yatırım konusu teknolojik ürünün yurt içinde üretime ilk defa konu olması halinde destekten fayda-
lanabilmektedir.

Program kapsamında her bir yatırım projesi için işletmeler

a) Makine ve Teçhizat Desteği (İşletme büyüklüğüne ve satın alınan makine ve teçhizatın 
yerli malı olmasına göre değişen oranlarda uygulanmaktadır.)

b) İşletme gideri desteğinden faydalanır. (Makine ve Teçhizat Desteğinden faydalanan Mik-
ro ve Küçük İşletmeler faydalanabilmektedir.)

İki destek tutarının toplamı 10 milyon TL›yi geçemez.

Makine ve Teçhizat Desteği:

İşletme Ölçeği
Desteklenme Oranı Maksimum Hibe Tutarı

Yerli İthal Yerli İthal Alım

Mikro % 80 % 60 8 6

Küçük % 70 % 50 7 5

Orta % 60 % 40 6 4

Mikro % 80 % 60 8 6
 
Desteğin süresi Bakanlıkla işletme arasında yapılan sözleşme tarihinden başlayarak 36 aydır.

Bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilmektedir,

İşletme Gideri Desteği: Yatırımını tamamlayan mikro ve küçük işletmeler Tamamlama Belgesi’nin 
verildiği tarihten itibaren ilk faaliyet yılını tamamlamadan başvuru yapması halinde en fazla 1 yıl 
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süresince işletme dönemi harcama kalemleri esas alınarak aşağıdaki gider kalemlerinden

• Enerji Giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla %75’i kadar

• Personel Gideri: Yıllık istihdam edilen personel için destek ödemesinin yapıldığı tarih esas 
alınarak o dönem uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla %75’i kadar

• Kira Gideri: Yıllık kira giderinin en fazla %75’i kadar

• İşletme gideri desteğinden faydalanan işletmeler, üretim konusu ile ilgili yurt içi, yurt dışındaki 
teknoloji, Ar-Ge ve yenilik projeleri bağlamındaki kamu-üniversite sanayi işbirliği çalışmala-
rını geliştirme ve koordine etmek amacıyla yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde bir 
personel istihdam edebilirler. Bu personelin maaşının brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı 
31/12/2023 tarihine kadar faydalanabilmektedir.

Programla ilgili detaylı bilgiye https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

4. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (Tür):

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi Ar-Ge’yi kamu alımları yoluyla teşvik etmek amacıyla, Ar-Ge pro-
jeleri sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetler için, Kamu İhalelerinde iş deneyim belgesi yerine kulla-
nılan Belgedir.

Belge 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6518 sayılı Kanunun 46. 
maddesi ile kamu alımlarına ilişkin bazı düzenlemeler kapsamında verilmektedir. 4734 sayılı Kanu-
nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine f)” Teknoloji merkezi 
işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tara-
fından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş bir-
liği projelerinde ve Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler 
çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden 
sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz 
tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler” ibaresi eklenmiştir. 26 Şubat 2016 
tarih ve 6676 Sayılı Kanunun 17. maddesi kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçek-
leştirilen projeler sonucu ortaya çıkan ile öz kaynakla gerçekleştirilen projeler sonucu ortaya çıkan 
ürünlere de TÜR Belgesi verilmesi sağlanmıştır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde; 
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi “Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) 
numaralı alt bendi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini 
gösteren belgeyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında; Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan mal ve hizmetler 
için Bakanlığımızca TÜR Belgesi düzenlenmekte olup, söz konusu mal ve hizmet sahipleri bu belge 
ile iş deneyim belgesi olmadan da kamu ihalelerine girebilmektedir. Ayrıca, Kamu Tarafından Ve-
rilen Bazı Teşvikleri Alabilmek ve Öz kaynaklarla gerçekleştirilen ürünün Teknolojik Ürün olduğunu 
göstermek amacıyla istenilebilmektedir.

TÜR Belgesi başvuruları “https://turbelgesi.sanayi.gov.tr” adresinden sadece çevrimiçi olarak yapıl-
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maktadır. Başvuru, firma yetkilisi tarafından elektronik imza ile imzalanmalıdır. Başvuruda, projenin 
başarı ile tamamlandığını gösteren belge ile Yerli Malı Belgesi istenmektedir. Yazılım sektöründe 
yapılan başvurularda Yerli Malı Belgesi istenmemektedir.

Teknolojik ürün deneyim belgesi, proje sonucunda ortaya çıkan her bir ürün için ayrı ayrı düzenlenir. 
Birden fazla kişinin birlikte yararlandığı rekabet öncesi işbirliği projeleri ile destekler çerçevesin-
de yürüttükleri projelerde, teknolojik ürün deneyim belgesi her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Bu 
belgenin düzenlenebilmesi için her bir başvuru sahibinin proje sonucu ortaya çıkan malı piyasaya 
arz etmesi gerekmektedir. TÜR Belgesinin geçerlilik süresi ürünün piyasaya arz tarihinden itibaren 
5 (Beş) yıldır. Piyasaya arzı üzerinden beş yıldan fazla süre geçen ürünler için TÜR Belgesi verilme-
mektedir.

Detaylı bilgiye https://turbelgesi.sanayi.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

5. Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Destek Programı Genel Bilgileri:

Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Destek Programı; 5746 Sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faa-
liyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ve ilgili araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin 
desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliği kapsamında 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 kurabilmeyi amaçlamaktır.

Destek kararı verilen projeler Ar-Ge ve tasarım indirimi, gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi 
desteği ve damga vergisi istisnası ile vergisel teşvik ve desteklerden faydalanabilmektir.  

Bakanlığımızca bugüne kadar çağrıya çıkılmadığından bu kapsamda işletmelere herhangi bir destek 
verilememiştir. Bakanlığımızca çağrıya çıkılması durumunda detaylı bilgiler www.sanayi.gov.tr ad-
resinden takip edilebilir. 

Teknogirişim Sermayesi Desteği: 

5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından birisi olan “Teknogirişim Sermayesi Desteği”; Ör-
gün öğrenim veren üniversitelerin 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 beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik 
odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından destek-
lenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansi-
yeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir.

Sanayi yatırımlarına verilen tüm destekler ve teşvik programları. http://lonca.gov.tr/

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri:

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Taşınmaz Kültür 
Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlı-
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ğı bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlan-
maktadır.

Proje yardımı başvuruları için istenen belgeler;

a. Yardım başvuru dilekçesi,

b. T.C. kimlik numarası beyanı,

c. Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

d. Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

e. Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

f. Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi, (tüm hissedarları gösterir 
güncel tapu kaydı)

g. Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

h. Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mi-
mar tarafından hazırlanan rapor,

i. Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

j. Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceği-
ne dair mimar tarafından imzalı taahhütname.

 
Uygulama yardımı başvuruları için istenen belgeler;

a. Yardım başvuru dilekçesi,

b. T.C. kimlik numarası beyanı,

c. Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

d. Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

e. Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

f. Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna 
ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve yenileme projeleri)

g. Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi, (tüm hissedarları gösterir 
güncel tapu kaydı)

h. Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

i. Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliye-
tine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (İnşaat maliyetlerine ilişkin)

j. Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü.

 
Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım:

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan taşınmaz için Bakanlıkça sağlanan 
destekler nelerdir: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesi 
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gereğince hazırlanan ve 27/05/2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren ‘Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında, özel hukuka 
tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilen taşınmazların projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla Ba-
kanlığımızca ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.

Nakdi Yardım 

Proje Yardımı: 

Komisyon’un uygun gördüğü oranlarda, 75.000 TL’ye kadar.

Uygulama Yardımı: 

Toplu başvurularda yaklaşık maliyetin %80’ine, münferit başvurularda ise yaklaşık maliyetin 
%70’ine kadar ve her halükarda 300.000 TL’yi geçmemek üzere.

Teknik Yardım: 

Bakanlık proje hazırlanması veya hazırlatılması ile proje ve uygulama aşamalarında ihtiyaç duyulan 
teknik yardımı verebilir.

Ayni Yardım: 

Komisyonca gerek görülmesi durumunda taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı için 
uygulama yardımının bir kısmına ya da tamamına ait inşaat malzemeleri Bakanlık tarafından temin 
edilebilir.

Bakanlıkça hangi taşınmazlara yardım veriliyor? 

Bakanlıkça yardım sağlanabilmesi için taşınmazın ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesi ve mülkiyetinin özel hukuka tabi gerçek ve tüzel 
kişilere ait olması gerekir.

Proje ve uygulama başvurularında hangi belgeler istenir? 

1- Proje yardımları için;

a. Yardım başvuru dilekçesi,

b. T.C. kimlik numarası beyanı,

c. Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

d. Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

e. Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

f. Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

g. Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
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h. Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mi-
mar tarafından hazırlanan rapor,

i. Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

j. Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştirece-
ğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile gerekli görülmesi halinde ek belge ta-
lep edilir.

2- Uygulama yardımları için;

a. Yardım başvuru dilekçesi,

b. T.C. kimlik numarası beyanı,

c. Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

d. Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

e. Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

f. Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna 
ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

g. Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

h. Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

i. Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliye-
tine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,

j. Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

k. Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili gerekli görülmesi halinde belgeler, ta-
lep edilir.

Proje ve uygulama yardımlarının başvuru tarihleri her yıl “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Ko-
misyonu ” tarafından belirlenmekte olup o yıla ait başvuru tarihleri İl Kültür ve Turizm Müdürlükle-
rinden öğrenilebilmektedir.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Proje ve uygulama yardımı başvuruları hangi tarihlerde 
yapılmaktadır?  

Başvuruları nasıl yapılır?

Nasıl başvurulur? 

Toplu ve münferit olmak üzere iki türlü başvurulabilir. 

Münferit Başvuru: 

Tek bir taşınmaz kültür varlığı için yapılır. Başvuru sahibi, maddi veya teknik yardım talebi için gerek-
li belgelerle birlikte il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı olarak başvurur. İl müdürlüğü başvuru dos-
yasını inceleyip beş iş günü içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderir. Eksik belgeli ve yeniden 
yapım (yeniden kurma) talepleri başvuru sahibine iade edilir. Genel Müdürlük tarafından incelenen 
başvurular değerlendirilmek üzere Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonuna iletilir.
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Toplu Başvuru: 

Toplu başvuru, taşınmaz kültür varlıklarının sokak ve doku bütünlüğü içerisinde korunabilmesi için 
ilgili idare katılımıyla toplu olarak yapılır.

Gerekli belgeler ilgili idare tarafından toplanır ve varsa eksikleri tamamlatılır. İlgili idare doku bütün-
lüğü içerisinde değerlendirilen geleneksel yapıların mal sahiplerinin ve ruhsatlı diğer yapıların mal 
sahipleri ile müellif mimarların muvafakatini alır.

Tamamlanan başvuru dosyaları, yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar planı veya koruma 
amaçlı imar planı paftası (1/1000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi veya plan hükümleri, 
bunların bulunmaması halinde kadastral durumu gösterir güncel onaylı hâlihazır haritalar ile birlikte, 
her yılın Mayıs ayı sonuna kadar il müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe iletilir.

Başvurular genel müdürlükçe incelenir, sokak ve doku bütünlüğü içinde bulunan taşınmaz kültür 
varlıklarının en az %70’i için başvuru yapılmış olması şartı aranır. Uygun bulunan başvurular komis-
yona sunulur.

Proje ve uygulama yardımı alan taşınmazlar için sonraki yıllar da tekrar proje ve uygu-
lama yardımı alınabilir mi? 

Yardım yapılmış olan taşınmaz kültür varlığı için mücbir sebepler dışında son ödeme tarihinden 
itibaren on (10) yıl geçmeden aynı yardım konusunda yapılan başvurular değerlendirilmez.

Proje ve uygulama için verilen yardım tutarı arttırılabilir mi?

Yapılacak yardımlarda, taşınmaz kültür varlıklarının özgün konum, tasarım, işlev, malzeme ve yapım 
tekniği niteliklerinin korunarak yaşamının sürdürülmesi esas olup, taşınmazın korunmasına yönelik 
imalatlara öncelik verildiğinden, yalnızca mimari (rölöve ve yenileme) proje bedelleri için ödeme 
yapılmaktadır.

Yardım verilmesi uygun bulunan taşınmazlar için proje ve uygulama yardımların ödeme 
şekli nasıldır?

Toplu başvurularda ilgili idare ile Bakanlık arasında protokol imzalanır.

Yardım yapılması karar verilen taşınmazların sahipleriyle ilgili il müdürlüğü arasında sözleşme im-
zalanır. Proje yardımlarına ait ödemeler, projelerin ilgili kurulca onaylanmasından sonra yapılır. Uy-
gulama yardımında ise ilk aşamada komisyonca belirlenen ön ödeme miktarı (% 20) hak sahibine 
ödenir. İmalatların %50 ya da %100’ünün tamamlanmasının ardından ise ara ve nihai ödemeler 
gerçekleştirilir. Yardımlara ilişkin ödenekler ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ilgilisinin 
hesabına aktarılır.

Uygulama yardımları verilen taşınmazların denetimi kime aittir? Ödeme aşamasında 
hangi belgeler hazırlanır?

Uygulama yardımı verilen taşınmazların denetimi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve/
veya Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri teknik elemanlarınca denetlenir.
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Taşınmaz için yapılan yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra ödeme yapılabilmesi için Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve/veya Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri teknik elemanlarınca 
mahallinde yapılacak denetime istinaden hazırlanacak hakkediş raporu ile restorasyonun Koruma 
Bölge Kurulunca onaylı projesine uygun yapıldığını içeren teknik eleman raporu ile müellif mimar 
tarafından hazırlanacak restorasyonunun Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesine uygun yapıldığı-
nı içeren raporlar istenir.

Uygulama yardımlarında kişi katkısı aranır mı?

Uygulama yardımı verilecek taşınmazlara “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu” tarafın-
dan her yıl belirlenen miktarda taşınmaz sahipleri tarafından katkı yapması istenir.

Hakkedişler; Bakanlıkça verilen yardım miktarı tutarına göre mi, yardım miktarı ve baş-
vuru sahibi katkısı birlikte hesaplanarak mı hazırlanır? 

Hakkedişler, Bakanlıkça yardım verilen tutar ve ilgilisince katkı yapılacak toplam miktar üzerinden 
hesaplanır.

Proje ve uygulama yardımına aynı anda başvuru yapılabilir mi? 

Proje yardımları, rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak ilgili Koruma Bölge Kurulunca onay-
lanması için yapılmakta, uygulama yardımları ise rölöve ve restorasyon projeleri onaylı taşınmazla-
rın onarımı için yapıldığından, ikisine aynı anda başvuru yapılamamaktadır.

Detaylı Bilgi: https://kvmgm.ktb.gov.tr/

Teknik Yardım Desteği:

Destek Programı Hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Mahalli İdareler ’den (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare 
Birlikleri) ve Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından doğrudan veya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım talep-
lerine, Bakanlık bütçe imkânları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1-) Mali Yardım yapılan konular nelerdir?

a. Katı atık bertaraf tesisi,

b. Atık su arıtma tesisi-sistemleri,

c. Kanalizasyon- kolektör hattı veya şebekesi,

d. İçme suyu tesis ve sistemleri, 

e. Trafo ve aydınlatma sistemleri,

f. Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,

g. WC ve fosseptik,

h. Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları.
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2-) Kimler başvurabilir: 

Bakanlığımıza mali yardım konusunda İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkla-
rı, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri vb. başvurabilir.

Köylere ilişkin talepler ise İl Özel İdareler ya da Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelme-
lidir. Bunun için; Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir 
dilekçe ile başvururlar.  Birlik ya da Valilik ya köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan 
ödeneği köy adına söz konusu talep için kullanır. Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendi-
rilmez.

İlgili Belgeler ve Formlar

Mali yardım talep dosyasında bulunması gerekli belgeler

a) Talep yazısı,

b) Gerekçe raporu,

c) Bakanlıktan mali yardım talep edildiğine ilişkin kurul kararı (İl Daimi Encümeni- Belediye 
Encümeni- Birlik Yönetim Kurulu vs.).

d) Proje uygulama alanına ait doküman (Onaylı imar planı, vaziyet planı, harita vs.),

e) Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile yol, kanalizas-
yon hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamaları için mülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili 
idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),

f) Uygulanacak proje (proje yapımı talebinde istenmez),

g) Yaklaşık Maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),

h) Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin yapım süresini belirten belge,

i) Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılma-
dığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının, her-
hangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),

j) Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılma-
yacağına dair taahhütname 

Dikkat edilmesi gerekenler: 

Belgeler yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mü-
hürlenmiş (belgelerin asılları ya da yetkilileri tarafınca onaylı suretleri) olmalıdır. Bu belgelerin foto-
kopileri belge niteliği taşımaz. Fotokopi belgeler “aslının aynıdır” denilerek onaylanmalıdır. Projeler 
de hem projeyi yapan teknik eleman tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli hem de projeyi uygula-
yacak kurum amiri tarafından onaylanmalıdır. Yaklaşık maliyet ve metrajlar da teknik elamanlarca 
hazırlanmalı imzalanmalı, amirince de onaylanmalıdır.

Değerlendirme Formları: 

Teknik Yardım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, mali yardım talep dosyası konusunun, dosya-
nın tarih/sayısının, Bakanlık girişi tarih/sayısının, talep edilen miktarın, dosyadaki belgelerin eksik/
tam olup, olmadığının işlendiği İnceleme Formu.



ÜLKEMİZDE PROJE DESTEĞİ SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

60

Değerlendirme Süreci: 

Destek Programının değerlendirme süreci 1 yıllık zamanı kapsar.

Detaylı Bilgi: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11610/teknik-yardim-destegi.html

Kültürel ve Sanatsal Etkinliklere Verilen Mali Destekler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, ya-
yıcı, 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 projelere mali destekte bulunulmaktadır. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15/03/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe giren “Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak 
Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında 

ü	Belediyeler

ü	İl Özel İdareleri

ü	Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile 

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

Destek için başvuruda bulunabilmektedir.

Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler

1. Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2. Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün İl Müdürlüğünden onaylı örneği (Dernek ve 
Vakıflar için geçerlidir)

3. Proje (Ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 

4. Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

5. Mülki amirin etkinlik için izin belgesi. EK-2

6. Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek 
zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin 
belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Yukarıda sayılan belgelerle etkinlik tarihinden 30 gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğüne başvurulur.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak 
Yardımlara İlişkin İlgi Yönetmeliği kapsamında kültürel etkinliklere sağlanan yardımlarla ilgili iş ve 
işlemlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için, teşekküllerce yapılan başvurularda yönet-
melik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. 

1. Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 
Başvurunun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince etkinlik 
tarihinden en az 30 gün önce yapılması gerekmektedir. Yapılan incelemede başvuru dilek-
çesinin tarihi değil, dilekçenin İl Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınır.
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2. Yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince, teşekküllerin, düzenleyecekleri etkinlikler için hazır-
layacakları başvuru dosyasında yer alması gereken “Mülki Amir İzin Onayı” İlçelerde, İlçe 
Kaymakamlıklarından alınacaktır. 

3. Yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince Bakanlıkça hazırlanan ve EK 4’te yer alan proje raporu 
formatına uygun olarak, projenin adını, amacını, etkinlik tarih ve tarihlerini, tahmini maliyet 
tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren “proje raporunun” teşekküllerce 
doldurulması ve başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir. 

4. Yönetmeliğin 13. Maddesi gereğince projelere ilişkin hazırlayacakları afiş, broşür gibi her 
türlü basılı materyalde Bakanlığımız Logosu kullanarak “Kültür ve Turizm Bakanlığının 
Maddi Katkılarıyla” ibaresinin bulunması, Bakanlığımız logosunun etkinlik mahallinin en 
belirgin alanına yerleştirilmesi gerekmektedir. 

5. Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek 
zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin 
belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

6. Yardım yapılması kararlaştırılan teşekküllerin, projelerine ilişkin hazırlayacakları sonuç 
raporlarının, etkinlikle ilgili İl Müdürlüğü değerlendirmesine esas olacak tam, yeterli ve 
doğru bilgiyi ihtiva etmesi ve ekinde ise harcama belgelerinin asılları veya birer örneği 
ile basılı materyal örneklerinin bulunması gerekmekte olup, bu amaçla EK-5’de yer alan 
“Sonuç Raporunun” teşekküllerce kullanılması ve etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde 
İl Müdürlüğüne üst yazı ile teslim edilmesi sağlanmalıdır. 

Detaylı Bilgi: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-135389/mali destekler.html

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destekleri:

Bisiklet Yolu Projeleri:

Genel Hükümler;

1. Proje başvuruları, trafiğe açık yerleşim alanlarında ulaşım amaçlı ve trafiğe kapalı sokak/
park/özerk alanlarda spor amaçlı olmak üzere yeni oluşturulacak “Bisiklet Yolları” ile bisik-
let kullanımı için hazırlanmış olan mevcut yolların mevzuat ve standartlara uyumlaştırılarak 
“Bisiklet Yolu” dönüşümü çalışmalarına yönelik olarak yapılabilecektir.

2. Bisiklet yolu projelerinde sadece bisiklet yolu için destek sağlanacaktır. Belediyelerce ha-
zırlanan hazırlattırılan projelerde gösterilen kaldırım, park alanı (araç parkı, yeşil alan dü-
zenleme ve çocuk oyun alanı vb.), taşıt yolu gibi uygulamalar ile mevcut yollara ait önceki 
uygulamalar destek kapsamında değildir.

3. Ulaşım amaçlı bisiklet yolu proje başvurularının büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri tarafın-
dan, trafiğe kapalı alanlarda sportif amaçlı bisiklet yolu proje başvurularının ise söz konusu 
alandan sorumlu ilgili idare tarafından yapılması gerekmektedir.

4. Ulaşım amaçlı proje güzergâhının asgari 1 km mesafe için projelendirilmesi gerekmektedir.

5. Ulaşım amaçlı tasarlanan bisiklet yolu projesi için yapılacak tüm planlama ve projelendir-
me çalışmalarında 03/11/2015 tarihli ve 29521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şehir 
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İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları Ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına Ve Yapı-
mına Dair Yönetmelik” hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.

6. Trafiğe kapalı alanda spor amaçlı bisiklet yolu projelerinde Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yol-
ları, Bisiklet İstasyonları Ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına Ve Yapımına Dair Yönetmelik 
madde 7 ‘de belirtilen yol kriterlerine ilişkin şartlar dışında şartlar aranmaz.

7. Eksik evrakla yapılan başvurular proje sahibine iade edilecektir.

8. Proje başvuru dosyasında yer alan bilgi, belge ve dokümanların doğruluğundan Belediyesi 
sorumludur.

İstenilen Evraklar;

1. Başvuru ve talep yazısı.

2. Başvuru sahibine ait bilgiler ( bisiklet yolu projesi için hâlihazırdaki kurumsal altyapı, mev-
cut çalışmalar ve ileriye dönük planlamalar)

3. Varsa başvuruya ait “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları Ve Bisiklet

4. Park Yerleri Tasarımına Ve Yapımına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmış proje, 
Keşif Özeti, Metraj Cetveli ve ilgili diğer dokümanlar

5. İmzalı Encümen Kararı

6. Proje alanının belediyesine ait olduğunu gösterir belge (tapusu, tahsis belgesi, kullanım 
izni vb.)

7. Ulaşım amaçlı bisiklet yollarında bisiklet yollarının karayolları ile kesişim noktasında en az 
1/500 ölçekli bisiklet yolu projesi yapılıp Büyükşehir Belediyelerinde UKOME kurul kararı, 
diğer belediyelerde ise il/ilçe trafik komisyonu kararına istinaden alınacak Belediye Meclis 
Kararı,

8. Ulaşım amaçlı bisiklet yollarının uygulama imar planında ve varsa ulaşım ana planında iş-
leneceğine, gerekli imar revizyonu ve varsa ulaşım ana planı revizyonlarının en kısa sürede 
Belediyelerince yapılacağı taahhüdüne dair alınacak Belediye Meclis Kararı,

9. Proje ile İlgili Bakanlığımız haricinde alınan destek, yardım ve kredilere ilişkin bilgi ve bel-
geler.

Yeşil Yürüyüş Yolları Projesi:

Genel Hükümler;

1. Yürüyüş yolu genişliği müsaitliğe göre 1,5-3 metre olmalıdır.

2. Yeni yapılanmanın olduğu bölgelerde yürüyüş yolu yaya yoluna ilave olarak planlanmalıdır.

3. Yürüyüş yolu güzergâhında yeşillendirmeye ağırlık verilmelidir. Proje alanının iklimsel 
özellikleri ve kullanılacak ağacın/bitkilerin özellikleri de göz önünde bulundurulmalı, uygun 
aralıklarla ağaçlandırma yapılmalıdır.

4. Yürüyüş yolunu araç yolu kenarında bulunduğu durumlarda, yürüyüş ve araç yolu arasında 
en az 0,5 metre yeşil alan yer almalıdır.

5. Yürüyüş yol güzergâhında atıkların kaynakta ayrı toplanmasına imkân veren geri dönüşüm 
kutuları yerleştirilmelidir.
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6. Projenin tamamında en az %10 oranında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmalıdır.

7. Yürüyüş yoluna 1000 m mesafede bir spor aletleri ve 500 m mesafede bir sokak mobilyaları 
yerleştirilmelidir.

8. Aşağıda belirtilen hususlar tavsiye edilir.

• Projede çevre dostu ve şehir estetiğine uygun üst yapı malzemeleri (aydınlatma, geri 
dönüşüm kutusu, spor aletleri, sokak mobilyası, vb.) kullanılması,

• Yürüyüş yolu aydınlatılmasında, güneş enerjili ve LED aydınlatma sistemlerinin kulla-
nılması,  Yağmur suyu toplama sistemleri ile toplanan suyun yeşil alan sulamasında 
kullanılması,

9. Eksik evrakla yapılan başvurular proje sahibine iade edilecektir.

10. Proje başvuru dosyasında yer alan bilgi, belge ve dokümanların doğruluğundan Belediyesi 
sorumludur.

 
İstenilen Evraklar;

1. Başvuru ve talep yazısı.

2. Başvuru sahibine ait bilgiler (hâlihazırdaki kurumsal altyapı, konuyla ilgili mevcut çalışma-
lar ve ileriye dönük planlamalar)

3. Varsa başvuruya ait hazırlanmış proje, Keşif Özeti, Metraj Cetveli ve ilgili diğer dokümanlar

4. İmzalı Encümen Kararı

5. Proje alanının belediyesine ait olduğunu gösterir belge (tapusu, tahsis belgesi, kullanım 
izni vb.)

6. Projede yürüyüş yolu aydınlatılmasında uygulanacak enerji tasarrufuna ve güneş enerjisi 
kullanıma yönelik bilgiler ve bu uygulamaların kullanımı için izin gerekiyorsa gerekli izinle-
rin yer aldığı belge.

7. İnşaat faaliyetlerinde kent estetiğinin bozulamaması ve emniyet için alınacak önlemlere 
ilişkin belgeler.

8. Proje ile İlgili Bakanlığımız haricinde alınan destek, yardım ve kredilere ilişkin bilgi ve bel-
geler.

Gürültü Bariyeri Projeleri:

Genel Hükümler;

1. Proje başvuruları, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hüküm-
leri çerçevesinde Bakanlıkça uygun görüş verilmiş gürültü haritası ve eylem planı olan 
büyükşehir/il belediyeleri tarafından veya gürültü haritası tamamlanmış ve eylem planı 
çalışmasına başlanmış (% 80’i tamamlanmış) olan büyükşehir/il belediyeleri tarafından 
yapılacaktır.

2. Gürültü bariyerleri duruma özel tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

3. Gürültü bariyerinin etkinliğini garanti altına almak için modüller arasındaki birleşme nokta-
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larında, köşelerde ve zemine destek sağlayacak şekilde yer kaplamasında oluşması muhte-
mel ses kaçaklarının önlenmesi gerekmektedir.

4. Önerilen projelerin içeriğinde akustik bariyerlerin kurulumu, mekanik yük ve akustik 
uygulanabilirlik konusunda değerlendirmelere yer verilmelidir.

5. Bariyerler için rüzgâr ve statik yükün etkileri değerlendirilmelidir.

6. Gürültü bariyeri, sesin kırılması ve sapması da hesaba katılacak şekilde dizayn edilmelidir.

7. Yağmur, kar ve tozun bariyerin akustik performansını etkilemeyeceği şekilde malzeme se-
çilmelidir.

8. Bariyerlerin bulunduğu alanda oluşması muhtemel trafik kazalarından hem bariyer hem de 
kişi ve araçların minimum düzeyde etkilenmelerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır.

9. Bariyerler, insanlar tarafından kullanılmakta olan şehirleşmiş bölgelerde önemli görüş açı-
larını engellemeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

10. Gürültü bariyerleri hava sirkülasyonunu olumsuz yönde (ısının artması, havalandırma olma-
ması, yanmalı motorlu araçların gazlarının birikmesi vb.) etkilememeli ve yüksek miktarlar-
da hava kirleticilerinin yoğunlaşmasına sebep olmamalıdır.

11. Bariyerlerin, tarihi ve kentsel miras ile peyzajı bozacak uygulamalardan kaçınılacak şekilde 
tasarlanması gerekmektedir.

12. Gürültü kaynağının manzarasını keserek insanların o bölgede trafik olduğu yönündeki algı-
sını mümkün olduğunca azaltabilecek şekilde sıkı ağaç ve çalı vejetasyonu seçimi yapılma-
lıdır.

13. Eksik evrakla yapılan başvurular proje sahibine iade edilecektir.

14. Proje başvuru dosyasında yer alan tüm bilgi, belge ve dokümanların doğruluğundan başvu-
ru sahibi belediye sorumlu olacaktır.

 
İstenilen Evraklar;

1. Başvuru ve talep yazısı

2. Kapsam ve gerekçe raporu ( Eylem planı esas alınacak)

3. İmzalı Encümen Kararı

4. Akustik etki derecesi hakkında detaylı bilgiler (Gürültüye maruz kalan insan sayısı ve gü-
rültü azaltım rakamlarının önceki ve sonraki durumlarının kıyaslanması ve akustik etki de-
recesinin ortaya konması için yapılacak modelleme sonuçları ve ÇGDY Yönetmeliği sınır 
değerleri ile kıyaslanması)

5. Tamamlayıcı unsurlar hakkında bilgi (Diğer alınacak gürültü önlemleriyle yapılması öngörü-
len bariyerin etkileşimi, önlemlerin uygulanması)

6. Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar (anket çalışmaları vb.) ve sonuçları (Ka-
muoyunun yapılacak uygulama ve önleme olumlu bakması ve şikâyet konusu olmaması)

7. Diğer plan ve politikalar ile olan ilişkisi (yerel ulaşım planı, şehir planlaması vb.)

8. Başvuruya ait Belediyesince hazırlanmış Proje, Keşif Özeti, Metraj Cetveli ve ilgili diğer 
dokümanlar
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9. Proje ile İlgili Bakanlığımız haricinde alınan destek, yardım ve kredilere ilişkin bilgi ve bel-
geler.

Çevre Dostu Sokak Projesi:

Genel Hükümler;

1. Proje başvuruları trafiğe kapalı sokaklar için yapılacaktır.

2. Çevre Dostu Sokak yapılacak alanın binalar hariç yüzölçümünün en az % 15›i yeşil alandan 
(ağacın dalları ile birlikte kapladığı alan, süs bitkileri, çiçekler, çimlendirilmiş alan, her 
türlü yeşil bitki örtüsü vb. toplam yeşil alana dâhildir.) oluşmalarıdır. Projenin yapılacağı 
sokaklarda yeşillendirmeye ağırlık verilmelidir. Proje alanının iklimsel özellikleri ve 
kullanılacak ağacın/bitkilerin özellikleri de göz önünde bulundurulmalı, uygun aralıklarla 
ağaçlandırma yapılmalıdır.

3. Sokağa düşen yağmur suyunun toplanarak uzaklaştırılmasına olanak sağlayan alt yapı sağ-
lanmalıdır.

4. Kullanılan aydınlatmaların en az % 10’unda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 
enerji (güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, kinetik enerji vb.) kullanılmalıdır.

5. Sokak aydınlatmalarında LED aydınlatma sistemleri kullanılmalıdır.

6. Sokakta atıkların kaynakta ayrı toplanmasına imkân veren geri dönüşüm kutuları bulunma-
lıdır.

7. Sokak engelli vatandaşların kullanımına uygun tasarlanmalıdır.

8. Sokakta reklam ve tanıtım araçları, haberleşme ve iletişim araçları, yapı cephelerinde yer 
alan diğer uygulamalar, dış cephe uygulamaları, inşaat onarım faaliyetleri çevre ve şehir 
estetiğinin korunmasına uygun olarak yapılmalıdır.

9. Aşağıda belirtilen hususlar tavsiye edilir.

• Sokaklarda kullanılan yapı malzemelerinin ve materyallerin kullanımında Çevre dostu 
ve geri dönüştürülmüş/geri kazanılmış materyallerin kullanımı,

• Sokakta halkın çevreci uygulamalar konusunda bilgilendirilmesine yönelik uyarıcı/bil-
gilendirici/yönlendirici/tanıtıcı reklam panolarına yer verilmesi ve bu panoların çevre 
ve şehir estetiği göz önüne alınarak konumlandırılması,

• Sokaktaki zemin kaplamalarının ve kullanılacak mobilyaların geri dönüşümlü malze-
meden yapılması,

• Sokağın girişinde bisiklet için park yeri yapılması,

• Sokakta görüntü ve gürültü kirliliğini azaltan tedbir alınması, Yolun bir kısmında 
“Elektrik Üreten Yol” uygulamasına yer verilmesi,

10. Eksik evrakla yapılan başvurular proje sahibine iade edilecektir.

11. Proje başvuru dosyasında yer alan bilgi, belge ve dokümanların doğruluğundan Belediyesi 
sorumludur.
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İstenilen Evraklar;

1. Proje başvuru yazısı.

2. Başvuruya ait Belediyesince hazırlanmış proje, Keşif Özeti, Metraj Cetveli ve ilgili diğer 
dokümanlar

3. İmzalı Encümen Kararı

4. Planlanan sokakta yapılacak yeşillendirme çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler.

5. Planlanan sokakta çevre ve kent estetiği ile ilgili belgeler:

• Kurumsal altyapı durumu (İlgili ve yetkili birimde görüntü kirliliğinin oluşmasını önleyi-
ci faaliyetler bazında oluşturulan ilgili birime yönelik bilgiler)

• Reklam ve tanılım araçları (Her türlü ilan, reklam ve tanıtımların yapılmasında kul-
lanılan pano, tabela ve totem gibi yapıların boyut, konum, renk, yapımda kullanılan 
malzeme ve şekil gibi unsurlara yönelik usul ve esaslara ilişkin bilgiler)

• Haberleşme ve iletişim araçları (Her türlü anten, radyo ve televizyon vericileri gibi 
araçların konumlarına yönelik usul ve esaslara ilişkin bilgiler)

• Yapı cephelerinde yer alan diğer uygulamalar (Klima, havalandırma borusu, güneş pa-
nelleri, tente gibi unsurların çevre ve şehir estetiği bakımından görüntü kirliliği oluş-
turmaması için alınan önlemlere ilişkin bilgiler)

• Dış cephe uygulamaları (Ana cadde, bulvar ve meydan gibi yoğun olarak kullanılan 
ortak kamu alanlarında bulunan yapılar arasında ahengin sağlanması ve güzel bir gö-
rünüm elde etmek maksadıyla bina dış cephelerin aynı surette giydirilmesi hususuna 
yönelik olarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler)

6. Proje ile İlgili Bakanlığımız haricinde alınan destek, yardım ve kredilere ilişkin bilgi ve bel-
geler.

Detaylı Bilgi: https://yerelyonetimler.csb.gov.tr/bisiklet-yolu-yesil-yuruyus-yolu-ve-cevre-dostu-so-
kak-projelerine-finansal-destek-saglanmasi-haber-233035

Diğer Kurumlar;

Türk Eximbank: 

İhracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri 
kısa, orta uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli 
satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilme-
sini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını İskonto etmektedir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası: 

TSKB, özel sektör sanayi şirketlerinin yatırım projelerine sağladığı uzun vadeli krediler, müşteriye 
özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine kesintisiz destek 
olmaktadır. 1950’den bu yana Türkiye bankacılık sektöründe çok sayıda öncü ve örnek çalışmaya 
imza atan TSKB, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için hız kesmeden çalışmaya devam etmekte-
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dir. Ana hissedarı Türkiye İş Bankası olan TSKB, halka açık bir şirket olarak BIST Ulusal Pazarında 
TSKB kodu ile işlem görmektedir. TSKB, Türk özel sektörünün yatırımları için değer, deneyim ve bilgi 
içeren zengin bir ürün ve hizmet gamı sunmaktadır.

Mikro Kredi (TGMP): 

Mikro kredi, dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına imkân 
sağlayan, teminat ve kefalet gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir. Türkiye Grameen Mikro fi-
nans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen bir iktisadi kuruluştur. Türkiye’deki yoksulluğu azaltmak 
için dar gelirli kadınlara hibe yerine küçük miktarda krediler vermektedir. Bu “mikro kredi” sistemi, 
dar gelirli kadınlara iş sağlayarak onların devamlı bir şekilde aile bütçesine katkı sağlamalarını 
hedeflemektedir.

KOSGEB GENEL TANITIMI

KOSGEB 3624 sayılı kanunla, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin 
payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu 
ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. KOSGEB Hali hazırda 
81 ilde 92 Müdürlük ile KOBİ’lere yönelik destek faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumun görevleri 4 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenmiş olup aşağıda yer aldığı gibidir:

• Sanayide, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması 
için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimle-
rin kurulmasını sağlamak,

• Üniversiteler ile Kamu ve Özel araştırma kurumlarındaki Bilim ve Teknoloji alt yapısından işlet-
melerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite işbirliğini kuvvetlendirmek,

• Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni teknolojik 
bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak,

• Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye 
dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır 
hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji merkezleri ve Teknoparkları kur-
mak ve kurdurtmak,

• İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuşturulma-
larını teminen değişik sektörlerde yatırımları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulaya-
cak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, 
pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı “Teknik Yardım ve 
Destek Program ve Projeleri”ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezlerini kurmak ve kurulmasını 
sağlamak,

• İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gelme-
lerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri 
yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; malze-
me bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takımaparat kullanımı, 
bakım onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık 
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hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak istifa-
desine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuvar ve 
atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak,

• Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini teminen 
Eğitim Uzmanlarının yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, İşletmelerin 
eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili uygulamalı Teknik Eği-
tim Merkezlerini kurmak,

• İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güç-
lenmeleri ve gelişmelerini sağlamak,

• İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlar-
da rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve konuya ilişkin 
danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek

• Girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri 
almak, bu kapsamda girişimleri ve girişimcileri desteklemek,

• İşletmeler arası işbirliğini geliştirmek, yerli veya yabancı sermaye katkısı ile gerçekleştirilecek 
ortak yatırımların oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, yatırım ortamının iyi-
leştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve destekleri sağlamak.

KOSGEB hedef kitlesini; 

• 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, 

• Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirası’nı aşma-
yan işletmeler, 

• 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2009/15431 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı) “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkındaki 
Karar” ile belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ve girişimciler oluşturmaktadır.

KOSGEB TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Programın amacı; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, 
başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası 
işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının 
arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmele-
rin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Program, Geleneksel Girişimci Programı ve İleri Girişimci Programı olmak üzere iki alt programdan 
oluşur.

a) Geleneksel Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında veri-
len Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.

b) İleri Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Gele-
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neksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu ve 
Başkanlık tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen 
konularda faaliyet gösteren işletme başvurabilir.

Programa Başvuru ve Değerlendirme süreci

Program Başvurusu: İşletme, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçe-
vesinde, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme, Yeni Girişimci 
Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden hazırlar ve İş Modeli Formu ile diğer ekleri 
yükleyerek onaylar. Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih program başvuru tarihidir.

Geleneksel Girişimci Programı başvurusu, gerekli görülmesi halinde başvuru sahibi işletme 
davet edilerek en geç 45 gün içinde Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 
sonucu Geleneksel Girişimci Programı Başvuru Değerlendirme Formuna işlenir ve evrak kaydına 
alınır. Karar işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir. 

İleri Girişimci Programı başvurusu, Uygulama Birimi tarafından mevzuata uygunluk, belge ve 
şekil yönünden en geç 45 gün içinde İleri Girişimci Programı Ön Değerlendirme Tablosuna göre 
ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucu başvuruda eksiklik tespit edilmesi veya 
reddedilmesi halinde gerekçesi belirtilerek KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilir. Ön de-
ğerlendirme sonucu uygun bulunan başvuru değerlendirilmek üzere Kurula sevk edilir. Başvurular 
KOSGEB Personellerinden oluşturulan Kurul tarafından değerlendirilir. Kurul kararı, İleri Girişimci 
Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve 15 gün 
içerisinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilir.

Destek Kalemleri

Geleneksel Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle 
son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş 
olan işletmeler

Sermaye şirketi statüsünde kurul-
muş olan işletmeler

Kuruluş 
Desteği

5.000 TL 10.000 TL

1.Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı

Performans 
Desteği**

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

*1. Performans Dönemi; program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan döne-
mi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen 
süredir.
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** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci 
derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 
TL eklenir.

İleri Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle 
son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’n-
da yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş 
olan işletmeler   

Sermaye şirketi statüsünde 
kurulmuş olan işletmeler  

Kuruluş 
Desteği   

5.000 TL 10.000 TL

1.Performans Dönemi* 
Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi* 
Toplam prim gün sayısı

Performans 
Desteği**

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 
*1. Performans Dönemi; Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan döne-
mi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen 
süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci 
derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 
TL eklenir.

İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği

Destek Tutarı Destek Oranı*

Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi 100.000TL

% 75Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi 200.000TL

Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000TL
 
* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Teb-
liği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi 
durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.
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İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

Destek Tutarı  Destek Oranı  

Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği  10.000TL % 75

Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişimcilik Kredi Faiz Desteği

Bu destekten yararlanarak işini kuran girişimciler KOBİ Finansman Destek Programı’nın ‘Girişimci 
İşletmeler’ için uygulanan İşletme Kredisi ile Makine Teçhizat Kredisi’nden  de yaralanabilmektedir. 
Kredi üst limiti girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması duru-
munda 70.000 TL, diğer durumlarda 50.000 TL’dir.

Kredi Türü
Girişimci İşletmeler Azami Kredi 

VadesiKredi Üst Limiti Destek Puanı

İşletme Kredisi
50.000 TL* 10 puan

18 Ay

Makine Teçhizat Kredisi 36 Ay

Destek programı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6835/girisimciligi-gelistirme-destek-programi

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 

Programının amacı; 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 ko-
nularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan iş-
letmeler/girişimciler yararlanabilir. KOSGEB kurullarınca uygun görülen KOBİ’lere, TEKMER’lerde 
ücretsiz işlik tahsis edilmekte, işlik tahsis edilmeyenler için kira desteği verilmektedir. Projede yer 
alan başlangıç sermayesi giderleri, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı, 
proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları tescili, tanıtım, yurtiçi - yurtdışı kongre/
konferans/fuar ziyareti, teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri ile projede 
çalışan personel giderleri için 300.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 750.000 TL (üst limit) 
destek verilmektedir.

Programa Başvuru ve Değerlendirme süreci

İşletme ve girişimcilerin Programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yap-
maları ve proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmaları esastır.

Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme 
için Kurula sunulur. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, redde-
dilebilir veya düzeltilmesi istenebilir.

Kurulun redde ilişkin kararına karşı, öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya 
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mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. Değerlendirme sonucu, işletmeye veya girişimciye bildirilir.

Projesi kabul edilen girişimci, işletmesini kurmasını müteakiben KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

Projesi kabul edilen İşletmeden Taahhütname alınır. Taahhütnamenin İşletme tarafından onaylanıp 
kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Destek Kalemleri

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı Destek Kalemleri

Destek Üst 
Limiti (TL)

Destek 
Oranı (%)

İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

30.000
(Teknopark içi)

24.000
(Teknopark 

Dışı)

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve 
Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve 
Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*

Personel Gideri Desteği 150.000 75

Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100

Proje
Geliştirme

Desteği

Proje Danışmanlık Desteği 25.000

75

Eğitim Desteği 10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000

Proje Tanıtım Desteği 5.000

Yurtiçi - yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar 
Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000
 
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik 
edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

Destek programı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-
markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve 
öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
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Programa Başvuru ve Değerlendirme süreci

İşletmeler programa www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilmektedir. 
Başvurular sürekli açık olup işletmeler kendilerine uygun olan desteklere doğrudan başvuru yapabilirler.

Programın süresi işletme için 2 (iki) yıldır. Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı 
program sonunda en az %10 (on) artan işletmeler, destek programından bir defaya mahsus olmak 
üzere yeniden yararlanabilir.

Destek Kalemleri

İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Kalemleri

 İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri Destek Üst 
Limiti (TL)

Destek 
Oranı (%)

1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000

 %60

 

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000**
4 Eğitim Desteği 20.000
5 Enerji Verimliliği Desteği 35.000
6 Tasarım Desteği 25.000
7 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000***
8 Belgelendirme Desteği 30.000***
9 Test ve Analiz Desteği 30.000

 
(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafın-
dan düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate 
alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, 
engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

Destek programı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

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.

Destek Başvurusu ve Değerlendirme Süreci

İşletmeler programa www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilmek-
tedir. Başvurular sürekli açık değildir. Başvuru tarihleri Proje Teklif Çağrılarında belirtilir 
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Başvurular KOSGEB Personelleri ve Bağımsız Değerlendiricilerden oluşturulan Değerlendirme ve 
Karar Kurulları marifetiyle değerlendirilmektedir.

Projelerin değerlendirilmesi iki aşamalı olarak yapılır. İlk aşama KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden elekt-
ronik ortamda, ikinci aşama ise toplantı usulü ile gerçekleştirilir. Projeler, birinci ve ikinci aşamada 
ayrı ayrı KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosuna göre her 
bir Kurul üyesi tarafından 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilerek puanlanır. Birinci aşamada 
Kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması 40 (kırk) ve üzeri olan projeler ikinci 
aşamaya geçer. Puanı 40 (kırk)’ın altında kalan projeler ise reddedilir. İkinci aşamaya geçen projeler 
için, başvuru sahibi projesini sunmak üzere Kurula davet edilebilir.

Her bir Kurul üyesi tarafından birinci aşamada verilen puanın 0,4 katı ve ikinci aşamada verilen 
puanın 0,6 katı alınarak her bir üyenin nihai puanı hesaplanır. Üyelerin nihai puanlarının aritmetik 
ortalaması alınır. Varsa Proje Teklif Çağrısında belirlenen kriterler doğrultusunda ilave puan aritme-
tik ortalamaya eklenerek projenin toplam puanı hesaplanır.

Toplam puanı 60 (altmış) ve üzeri olan projeler ile toplam puanı 60 (altmış)’ın altında kalan projeler 
içerisinden Kurul üye sayısının salt çoğunluğu kadar üyeden 60 (altmış) ve üzeri puan alan projeler 
olumlu, diğerleri ise olumsuz olarak değerlendirilir.

Olumsuz olarak değerlendirilen projeler reddedilir. Değerlendirme süreci sonunda olumlu olarak 
değerlendirilen ve desteklemeye esas tutarları belirlenen projeler, KOBİ Bilgi Sistemi tarafından en 
yüksek puan alandan başlamak üzere düşüğe doğru sıralanır. Başkanlık tarafından bütçe imkanları 
dikkate alınarak desteklenecek projeler belirlenir. Bütçe imkanları nedeniyle desteklenemeyen pro-
jeler ise reddedilir.

Destek Kalemleri

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Destek Kalemleri*

GİDER GRUBU GİDER TÜRÜ

PERSONEL
Mevcut
Yeni

MAKİNE-TEÇHİZAT 
Makine
Teçhizat
Kalıp

YAZILIM
Yazılım ve Lisans
Yazılım Eğitim ve Danışmanlık

HİZMET

Eğitim
Danışmanlık
Belgelendirme
Test Analiz
Tanıtım
Seyahat
Fuar 
Proje Hazırlama Danışmanlığı
Diğer Hizmet Alımları

DİĞER …
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* Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz 
edecektir.

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen 
esaslar dahilinde 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.

Program detayları şu şekildedir;

Proje Süresi
En az 8
En Fazla 36 Ay
(+4) Ay

Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

 %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek ola-
rak ödenir).
Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz 
%100’dür.

 
Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için % 
60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; uygulama esasları kapsamındaki hesap 
yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Destek Kalemleri Destek Oranları

a) Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz

b) Makine-teçhizat desteği* %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

c)Yazılım giderleri desteği* %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

ç) Hizmet alımı desteği %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

d) Diğer giderler %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)
 
*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edile-
rek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Destek programı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi
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YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Programın amacı: KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, 
KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline ge-
tirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay 

Destek Üst Limiti: 300.000 TL 

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz, % 30 Geri Ödemeli 

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari 
ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere 
göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilirler. Programdan yararlanmak isteyen işlet-
melerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması, işletme-
nin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması, işletmenin proje bütçesi-
nin son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması, işletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış 
olması (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde 
faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.) gerekir.

Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Destek Başvurusu ve Değerlendirme Süreci

İşletmeler programa www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilmek-
tedir. Başvurular sürekli açık olup her zaman başvuru alınmaktadır. 

Başvurular KOSGEB Personelleri ve Bağımsız Değerlendiricilerden oluşturulan Değerlendirme ve 
Karar Kurulları marifetiyle değerlendirilmektedir. Kurul tarafından destekleme kararı verilebilmesi 
için, kurul toplantısına katılan üyelerin 100 üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınır. 
Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu; Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan orta-yüksek 
teknolojili sektörde olan işletmelere 5 puan, yüksek teknolojili sektörde olan işletmelere ise 10 
puan ilave edilir. 60 ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.

Destek Kalemleri

Yurt Dışı Pazar Destek Programı Destek Kalemleri

Gider Adı Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL) 300.000
Personel Gideri 90.000
Yazılım ve Donanım Giderleri 100.000
Tanıtım Giderleri 100.000
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000
Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000
Hizmet Alım Giderleri 100.000
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Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı, % 100 olup; personel gideri hariç tüm 
giderler için destek tutarının %70’i geri ödemesiz ve %30’u geri ödemeli olarak verilir.

Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; uygulama esasları kapsamındaki hesap 
yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Destek Kalemleri Destek Oranları

a) Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz

b) Yazılım ve donanım giderleri desteği %100 (%70 Geri ödemesiz + %30 Geri Ödemeli)

c) Tanıtım giderleri desteği %100 (%70 Geri ödemesiz + %30 Geri Ödemeli)

ç) Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği %100 (%70 Geri ödemesiz + %30 Geri Ödemeli)

d) Test analiz ve belgelendirme giderleri desteği %100 (%70 Geri ödemesiz + %30 Geri Ödemeli)

e) Hizmet alım giderleri desteği %100 (%70 Geri ödemesiz + %30 Geri Ödemeli)
 
Proje başvurusunda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının beyan edilmiş olması, proje sonucunda 
işletme tarafından projede açık kaynak kodlu yazılım kullanıldığının beyan edilmesi ve bu beyanın 
proje sonunda yapılacak tespit ve değerlendirmede uygun bulunması kaydı ile geri ödemesiz destek 
oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Projeye konu satın alınacak yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış 
yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve 
geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Destek programı ili ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak 
çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki 
işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Destek Başvurusu ve Değerlendirme Süreci

İşletmeler programa www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilmek-
tedir. Başvurular sürekli açık olup her zaman başvuru alınmaktadır.

Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. An-
cak orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 (üç) işletmenin, yüksek 
teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 (iki) işletmenin, büyük işletme ile işbirliği 
yapılması durumunda en az 1 (bir) işletmenin projede yer alması yeterlidir.

İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin ön başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş 
olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak büyük işletme ile 
işbirliği yapılması durumunda bu hüküm uygulanmaz.
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Program kapsamında işbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar, işletici kuruluş modeli veya proje 
ortaklığı modeli ile gerçekleştirilir.

Başvurular KOSGEB Personelleri ve Bağımsız Değerlendiricilerden oluşturulan Değerlendirme ve 
Karar Kurulları marifetiyle değerlendirilmektedir. Projenin kabul edilebilmesi için, her bir Kurul üye-
sinin 100 (yüz) üzerinden verdiği puanların aritmetik ortalamasının 60 (altmış) ve üzeri olması gere-
kir. 60 (altmış) ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.

Destek Kalemleri

Program kapsamında, Kurul kararı ile aşağıda yer alan giderlere destek verilir.

a) Personel,

b) Makine, teçhizat ve kalıp,

c) Hammadde ve malzeme,

ç) Yazılım,

d) Hizmet alımı,

e) Diğer giderler

Program kapsamında işbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar, işletici kuruluş modeli veya proje 
ortaklığı modeli ile gerçekleştirilir.

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ
İşletici 

Kuruluşun 
Teknoloji 

Alanı

Asgari 
KOBİ 

Sayısı

İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam 
Üst Limit 

(TL)
Geri 

Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam

Yüksek 2 1,5 Milyon 3,5 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
Orta Yüksek 3 1,5 Milyon 3,5 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
Diğer 5 1,5 Milyon 3,5 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Projenin 
Teknoloji 

Alanı

Asgari 
KOBİ  

Sayısı

Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti 
(TL) Toplam 

Üst Limit 
(TL)Geri 

Ödemesiz Geri   Ödemeli Toplam

Yüksek 2 600 Bin 1,4 Milyon 2 Milyon 10 Milyon
Orta Yüksek 3 300 Bin 700 Bin 1 Milyon 10 Milyon
Diğer 5 225 Bin 525 Bin 750 Bin 5 Milyon
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. 

 
Proje süresi en az 12 (on iki) ay, en fazla 36 (otuz altı) aydır.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için % 
60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; uygulama esasları kapsamındaki hesap 
yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.
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Destek Kalemleri Destek Oranları
a) Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz

b) Makine-teçhizat ve kalıp desteği* %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

c) Hammadde ve malzeme desteği %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

ç)Yazılım giderleri desteği* %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

d) Hizmet alımı desteği %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

e) Diğer giderler %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)
 
*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edile-
rek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Destek programı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6850/is-birligi-destek-programi

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Programın amacı; (a) Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve 
ticarileştirilmesini,

(b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak 
ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce 
gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu 
ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 1.000.000 TL’ ye kadar, Orta-Yüksek Teknoloji 
ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5.000.000 TL’ye 
kadar desteklenecektir.

Destek Başvurusu ve Değerlendirme Süreci

İşletmeler programa www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile başvuru yapabil-
mektedir. Başvurular sürekli açık olmayıp KOSGEB Başkanlığının ilan ettiği tarihlerde alınmaktadır. 
İşletmelerin Programa başvuru yapabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

1- (a) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip 
olan,

• KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar 
tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

• Patent belgesi ile koruma altına alınan,

• Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

• Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan ve prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılma-
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sı esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak 
sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

2. (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

•Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

• Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,

•  Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

•  Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması esastır.

Başvurular KOSGEB Personelleri ve Bağımsız Değerlendiricilerden oluşturulan Değerlendirme ve 
Karar Kurulları marifetiyle değerlendirilmektedir. Yatırım Projesinin kabul edilebilmesi için, her bir 
kurul üyesinin 100 (yüz) üzerinden verdiği puanların aritmetik ortalamasının 60 (altmış) ve üzeri 
olması gerekmektedir. 60 (altmış) ve üzeri puan alamayan yatırım projeleri reddedilir.

Destek Kalemleri

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri;

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri 
ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek 
ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri 
ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için % 
60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; uygulama esasları kapsamındaki hesap 
yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Destek Kalemleri Destek Oranları

a)Makine-teçhizat desteği* %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

c)Yazılım giderleri desteği* %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

ç)Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz

d)Eğitim ve danışmanlık desteği %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)
 
*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edile-
rek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır. 
 
Destek programı ili ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-u-
run-yatirim-destek-programi
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STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Programın amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma de-
ğeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya 
yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Destek Başvurusu ve Değerlendirme Süreci

Bu programdan yararlanmak isteyen İşletme, Dönemsel duyuru metninde belirtilen hususları dikka-
te alarak, Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak, 
başvuruya esas ek belgeleri yükler ve başvurusunu onaylar.

Paydaş ya da Büyük İşletme ile işbirliği halinde projeye birden fazla işletmenin dâhil olması duru-
munda başvuru iş ve işlemleri, proje ortaklarının başvuru yetkisi verdiği işletme tarafından gerçek-
leştirilir.

Proje başvurusunda bulunacak işletmelerin proje başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş 
olması şartı aranır.

İşletmeden sorumlu personel tarafından proje başvurusu en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde, KOBİ 
Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden kontrolü yapılarak ekte yer alan 
Stratejik Ürün Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır.

Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan proje başvuruları için değerlendirme sürecine devam edilir.

Proje değerlendirmeleri, yerinde inceleme ve Kurul değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı olarak 
yapılır.

Birinci aşamada, işletmenin yerinde incelenerek projenin teknik ve mali açıdan değerlendiril-
mesi için, Uygulama Birimi tarafından Stratejik Ürün Destek Programı Teknik İnceleme Formunu 
hazırlamak üzere en az 1 (bir) ve Stratejik Ürün Destek Programı Mali Analiz Formunu hazırlamak 
üzere en az 1 (bir) öğretim elemanı görevlendirilir.

Görevlendirilen öğretim elemanları hazırladıkları formları, 30 (otuz) gün içerisinde Uygulama Biri-
mine sunar. Uygulama Birimi, söz konusu formların süresi içinde teslim edilmesini sağlamak üzere 
gerekli durumlarda öğretim elemanı değişikliği yapabilir.

Yerinde inceleme süreci tamamlanan projelerin değerlendirilmesi ve karar alınması için, proje baş-
vuru dosyası ve görevlendirilen öğretim elemanlarının hazırladığı formlar, Uygulama Birimi tarafın-
dan KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine gönderilir.

İkinci aşamada; proje, değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Kurul sekretaryasını yürüten KOS-
GEB Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul’a sunulur.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir, görüşe gön-
derilebilir veya projenin revizyonu istenebilir. Kurulun kabule ya da redde ilişkin verdiği kararlar 
nihaidir.
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Projenin, kabulüne ya da reddine ilişkin değerlendirmesini Kurul ekte yer alan Stratejik Ürün Destek 
Programı Puanlama Formuna göre yapar. Projenin kabul edilebilmesi için, her bir kurul üyesinin 100 
üzerinden verdiği puanların aritmetik ortalamasının 60 (altmış) ve üzeri olması gerekmektedir. 60 
(altmış) ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.

Kurul kararı, ekte yer alan Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyele-
rine imzalatılarak evrak kaydına alınır. Karar, Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından 
Uygulama Birimine, Uygulama Birimi tarafından da İşletmeye bildirilir.

Projesi kabul edilen İşletmeden, ekte yer alan Stratejik Ürün Destek Programı Taahhütnamesi ver-
mesi istenir.

Taahhütname, karar bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde İşletme tarafından KOBİ Bilgi 
Sistemi üzerinden onaylanır. İşletmenin Taahhütname onaylamak için ek süre talep etmesi halinde 
bir kereye mahsus 10 (on) gün ek süre verilir. Ek süre talebi en geç Taahhütname onaylama süresinin 
bitimini müteakip 5 (beş) gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır.

Süresi içerisinde Taahhütnameyi onaylamayan İşletmelerin projesi reddedilmiş sayılır.

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri;

Destek Süresi:  Proje Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 
1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere 5.000.000 TL’dir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için % 
60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; uygulama esasları kapsamındaki hesap 
yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Destek Kalemleri Destek Oranları

Makine-teçhizat desteği* %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

Yazılım giderleri desteği* %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz

Referans numune gideri desteği %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

Hizmet alımı desteği %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edile-
rek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Destek programı ili ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi
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İŞGEM TEKMER DESTEK PROGRAMI

Destek programının amacı; girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile 
ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için 
inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

Programa Başvuru ve Değerlendirme süreci

İŞGEM/TEKMER Programı başvurusu için Yetkilendirme Formu ile ilgili Başkanlık Birimine başvuru 
yapılması gerekmekte olup yetkilendirme işlemi tamamlanınca e-devlet üzerinden başvuru yapıla-
bilecektir.

İlgili Başkanlık Birimleri

İŞGEM Programı için: Girişimcilik Dairesi 
Başkanlığı

E-posta: girisimcilik@kosgeb.gov.tr

TEKMER Programı için: Teknoloji, Yenilik ve 
Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı

E-posta: argeveyenilik@kosgeb.gov.tr”
 
İŞGEM için; İl özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir. Kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru ya-
pabilirler.

TEKMER için; Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı 
ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji 
geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları 
ve Firmalar (Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) olabilir.

Kurucular münferiden ya da müştereken başvuru yapabilirler. Üniversite ve TGB yönetici şirketi dı-
şında sayılan kurucular üniversite ve TGB yönetici şirketi ile işbirliği içerisinde başvurmalıdır. 

Destek Kalemleri

İŞGEM TEKMER Destek Programı Destek Kalemleri

Destek Kalemleri Üst Limitleri Destek Oranı
Ortak Kullanıma Yönelik Makine-
Teçhizat ve Yazılım Desteği

500.000-TL – Geri Ödemesiz
1.000.000-TL – Geri Ödemeli

%75
Personel Giderleri Desteği 1.000.000-TL Geri Ödemesiz

Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve 
Tanıtım Giderleri Desteği 1.000.000-TL Geri Ödemesiz

Mobilya Donanım Desteği 300.000-TL Geri Ödemesiz
 
Program süresi 5 yıldır.

Destek programı ili ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6343/isgemtekmer-programi
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ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

Programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin 
uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletme-
lerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi 
kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Destek Başvurusu ve Değerlendirme Süreci

İşletmeler programa www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilmek-
tedir. Başvurular sürekli açık olup her zaman başvuru alınmaktadır.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında sunulan başvuruları değerlendirmek ve 
karar almak üzere Başkanlık tarafından Kurul oluşturulur. Kurul, KOSGEB ile Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi kurum/kuruluşları arasından seçilecek üyelerden oluşur.

Destek Kalemleri

Bu program, Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Programı 
olmak üzere iki alt programdan oluşur:

A) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

Kuruluş ve Donanım Desteği

• İşletme Kuruluş Giderleri,

• Bina Tadilatı,

• Altyapı,

• Ofis Donanımı,

• Yazılım Giderleri,

• Yeminli Mali Müşavirlik,

• Ulaşım Giderleri

gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir.

Destek Üst Limiti: 100.000 $

Destek Oranı: % 80
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Operasyonel Giderler Desteği

• Kuluçka Merkezi Kirası,

• İşletim Giderleri,

• Tanıtım Faaliyetleri,

• Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları

gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar

Destek Üst Limiti: 3.750.000 $

Destek Oranı:

ü	1’inci ve 2’nci yıl için % 80
ü	3 ile 5’inci yıllar için % 60

B) Uluslararası Hızlandırıcı Programı

• Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri,

• Eğitim Giderleri,

• Danışmanlık Giderleri,

• Mentörlük Giderleri,

• İş Yönetimi Giderleri,

• Hukuk Giderleri,

• Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri,

• Ulaşım Giderleri,

• Konaklama Giderleri,

• Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri,

• Organizasyonla İlgili Genel Giderler

Program süresi: 3 yıl

Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 $ destek verilmekte olup, 
destek üst limiti 60.000 $’dır.

Destek oranı: % 80

Destek programı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlan-
dirici-destek-programi
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GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, fi-
nansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletme-
ler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir.

Destek Başvurusu ve Değerlendirme Süreci

İşletmeler programa www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilmek-
tedir. Başvurular sürekli açık olup her zaman başvuru alınmaktadır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin anonim şirket (A.Ş.) statüsünde olması gerekir.

Destek Kalemleri

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı Destek Kalemleri

Destek Unsurları
Destek Ödemesi Üst Limiti 

(TL)
Oranı  

(%)

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 100.000 75

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 300.000 75

Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli 80.000 75

Hukukçu Raporu Masrafı 10.000 75

SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti
 10.000 100

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
 

Destek programı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/G%C4%B0P/02.04_GI%CC%87P_KO-
BI%CC%87_Destek_Program%C4%B1_Uygulama_Esaslar.pdf

KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

Programın amacı: Bu Program; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükselt-
mek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işlet-
melerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin 
edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığı tarafından destek sağlanmasına yönelik hususları kapsar. İşletmelerin 
finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik 
olarak kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB’ce desteklenmesini kapsar.

Banka tarafından işletmelere Türk Lirası cinsinden kullandırılacak; işletme, makine teçhizat ve acil 
destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde, KOSGEB tarafından belir-
lenen puan oranında ve koşullarında destek verilir.
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Destek Başvurusu ve Değerlendirme Süreci

İşletmeler programa www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilmek-
tedir. Başvurular sürekli açık olup her zaman başvuru alınmaktadır.

Desteğe ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten yararlanma koşulları ile iş ve işlem akışını içe-
ren bir protokol KOSGEB ile bankalar ve gerek duyulması halinde diğer kurum/kuruluşlar arasında 
düzenlenir.

Programda tanımlanmış işletme türlerine giren işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yarar-
lanabilir. Acil Destek Kredisi kullanacak işletmeler için Programda tanımlanmış işletme türlerinden 
birine girme şartı aranmaz.

İşletmeler, Kredi Faiz Desteğinden krediyi aldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle yararlanabilir. İşletme 
3 yıl içerisinde üst limiti aşmadan kredi faiz desteğini birden fazla kullanabilir.

Destek Kalemleri

KOBİ Finansman Destek Programı Destek Kalemleri

Kredi Türü

İşletme Türü
Azami 
Kredi 

Vadesi

Girişimci İşletmeler Stratejik ve Öncelikli 
Sektörlerdeki İşletmeler

Kredi Üst 
Limiti

Destek 
Puanı

Kredi Üst 
Limiti Destek Puanı

İşletme Kredisi
50.000 TL* 10 puan 500.000 TL 12 puan

18 Ay
Makine Teçhizat Kredisi 36 Ay

Acil Destek Kredisi
Destek kapsamı, üst limiti ve oranı KOSGEB İcra 

Komitesince belirlenir.
36 Ay

 
* Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst 
limit 70.000 TL olarak uygulanır.

Destek programı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Programın amacı: İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin 
sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve 
bilgilendirme amacıyla toplam 5 ilde 8 adet laboratuvarımız KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde 
hizmet vermektedir.

KOSGEB laboratuvarlarında malzeme deneyleri, analiz, muayene, inceleme, ölçüm, görüntüleme, 
tayin, değerlendirme ve gözetim gibi laboratuvar hizmetleri verilir.
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Başvuru ve Ön Kabul Şartları

Laboratuvar Hizmetlerinden yararlanmak isteyen başvuru sahibi; Laboratuvar Yönetim Sis-
temi veya e-Devlet Kapısı üzerinden, laboratuvar hizmetine konu materyale uygun ekte yer alan 
Laboratuvar Hizmetleri Başvuru ve Numune Kabul Formları ile Genel Anlaşma Şartları Formunu dol-
durup onaylayarak başvurusunu yapar. Başvuruların sistemsel nedenlerle e-Devlet Kapısı üzerinden 
gerçekleştirilemediği hallerde başvurular, doğrudan Uygulama Birimine yapılabilir. Eksik başvurular, 
kabul edilmez.

Başvuru; başvuru sahibinin ihtiyacı, başvurunun ve numunenin uygunluğu, laboratuvar olanakları, 
cihaz varlığı, cihaz kapasitesi ve/veya cihazın faaliyet durumu, sarf malzeme, diğer donanım ve 
insan kaynağı vb. durumlar dikkate alınarak değerlendirilir. Uygun taleplerin ön kabulü yapılır.

Ön kabulü yapılan başvuruya ilişkin laboratuvar hizmeti ücreti, hizmetin verileceği Uygulama Birimi 
tarafından belirlenerek başvuru sahibine bildirilir. 

Laboratuvar Hizmeti Veren KOSGEB Müdürlüklerinin İletişim Bilgileri

BİRİMİ ADRES TELEFON

1
ADANA MÜDÜRLÜĞÜ (Metal 
Test Laboratuvarı) 

Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi 
46035 Sokak 34.Blok No:25 A/B 
P.K.:01100 Seyhan/ADANA

0 (322) 428 91 55

2
ANKARA OSTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ (Metal Test 
Laboratuvarı) 

Cevat Dündar Cad. No:156 
P.K:06370 Ostim/ANKARA

0(312) 592 84 72

3
ANKARA SİNCAN 
MÜDÜRLÜĞÜ (Metal Test 
Laboratuvarı) 

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Dökümcüler Sitesi No:203 06935 
Sincan/ANKARA

0(312) 589 10 18

4
BURSA MÜDÜRLÜĞÜ (Metal 
Test Laboratuvarı) 

Üçevler Mah 2. Sk. No 12 KOSGEB 
Binası 16120 Nilüfer/BURSA

0(224) 808 16 46-47

5
BURSA MÜDÜRLÜĞÜ (Plastik 
Kauçuk Test Laboratuvarı)

Üçevler Mah 2. Sk. No 12 KOSGEB 
Binası 16120 Nilüfer/BURSA

0(224) 808 16 40-41

6
İSTANBUL İMES 
MÜDÜRLÜĞÜ (Metal Test 
Laboratuvarı)

İMES Sanayi Sitesi 308.Sok. C 
Blok No:46 P.K:81230 Y.Dudullu/
İSTANBUL 

0(216) 528 21 33

7
İSTANBUL İKİTELLİ 
MÜDÜRLÜĞÜ (Metal Test 
Laboratuvarı)

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 
ESKOOP Sanayi Sitesi P.K.:34306 
İkitelli/İSTANBUL

0(212) 473 37 05

8
KONYA MÜDÜRLÜĞÜ (Metal 
Test Laboratuvarı)

Fevzi Çakmak Mah. Büsan San. 
Sit. KOSGEB Cad. No:53 42050 
Karatay/KONYA

0(332) 345 06 
03/3020

Destek programı ili ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6316/laboratuvar-hizmetleri



89

Kalkınma Ajansları Destekleri

Kalkınma ajansları, bölgesel kalkınma ve sosyal gelişme alanında yapısal dönüşümün ve sürdü-
rülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda  
Türkiye’de 26 bölgede faaliyet gösteren kamu kurumlarıdır.Temel amacı bölgesel ekonomik deza-
vantajları en aza indirmek ve ulusal gelişmeyi sağlamaktır. Bu amaçla kâr amacı güden kuruluş-
lara yönelik olarak mali destek programları (KOBİ Mali Destek Programları, SOGEP);  kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak da gerek mali destek (Sosyal Kalkınma, Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programları, SOGEP, Fizibilite Desteği ve Güdümlü Proje Desteği gibi) ve gerekse teknik 
destek programları uygulamaktadır.

Mali desteklerden doğrudan finansman desteği; proje teklif çağrısı, fizibilite desteği ve güdümlü 
proje desteği olarak 3 kategoriye ayrılmıştır. Doğrudan finansman desteği, esas itibari ile ajans-
ların proje teklif çağrıları marifetiyle kullandırdıkları bir destek türü iken; proje hazırlık döneminin 
doğrudan yürütülmesi veya proje hazırlığı sorumluluklarından bazılarının azaltılması suretiyle proje 
teklif çağrısına çıkılmaksızın, güdümlü proje desteği ve fizibilite desteği şeklinde destek sağlana-
bilmektedir

1) Mali Destek Programları- Proje Teklif Çağrıları 

Mali destek programları, Ajansın proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerdir. Destek 
verilecek alanlar, destek alabilecek başvuru sahipleri ve destek miktarları her bir mali destek prog-
ramı için yayınlanan başvuru rehberinde ayrıca belirlenir.  

Nitelikleri belirlenmiş potansiyel başvuru sahipleri, belirlenen konu ve koşullara uygun olarak sınırlı 
süre zarfında proje teklifi sunmaya davet edilir. Destek oranları için üst limitler KOBİ projelerinde 
%50, altyapı projelerinde %75 ve sosyal kalkınma projelerinde %90’dır. Yalnızca altyapı mali destek 
programlarında inşaat harcamalarında  sınırlama yoktur. 

2) Güdümlü Proje Desteği 

Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi 
uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve 
teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştiril-
mesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının 
geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sa-
nayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı 
alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da, 

Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştire-
cek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaş-
tıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırıl-
ması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması esasında hazırlanan, 

Fizibilitesi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan büyük ölçekli projelerin başvuru 
sahibi türüne göre %75 oranında desteklenmesini içerir. İnşaat harcamaları uygun maliyettir. Yıl 
boyunca açık çağrılardır ve proje fikri Ajans güdümünde belirlenmektedir. 

łEn fazla 2 yıl süre ile uygulanmaktadır. 
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3) Teknik Destek 

Kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağla-
ma, danışmanlık sağlama, geçici uzman görevlendirme, lobi ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyet-
lerinin %100 desteklendiği destek türüdür.  

Yıl boyunca açık çağrılardır. İki aylık dönemler halinde değerlendirilip 1 ay içerisinde sonuçları ilan 
edilir. Uygulama süresi 3 ay ile sınırlıdır.  

Nakdi destek sağlanmaz, talep edilen eğitim veya danışmanlığın Ajans personeli tarafından veya 
Ajansın yapacağı hizmet alımı yolu ile sunulmasını içerir.

5) Fizibilite desteği 

Bölge ekonomisine yönelik oluşması muhtemel risklerin ve/veya tehditlerin bertaraf edilmesi, böl-
genin rekabet gücünün arttırılması ve kalkınması yönünde ortaya çıkan fırsatların değerlendirilme-
si,  bölgenin girişimcilik ve yenilik kapasitesinin arttırılmasına yönelik projelerin desteklenmesi için 
Ajansların tarafından verilen mali desteklerdir. (BAKKA tarafından henüz uygulanmamıştır)

Detaylı bilgi: https://www.bakka.gov.tr/site/sayfa/31/destekler/

6) SOGEP - Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 

Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) ve Doğu Anadolu Projesi(DAP) kapsamındaki iller olmak üzere, 
ülke genelinde tüm illerde, istihdamın artırılması, sosyal içermenin, spor, kültür ve sanatın gelişti-
rilmesi, Sosyal Destek Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajanslarınca uygulan-
maktadır. 

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleş-
meden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara 
karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılma-
larını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği 
desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Proje Konusu

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımı kolaylaştırılmasına, genç işsizliğinin azaltıl-
masına, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliş-
tirilmesine, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine, hedef gruplarda, kendi işini kurabileceklere 
destek olunmasına yönelik projeler 

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik 

Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, istihdam edilebilirliğe ve sosyal 
içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alan-
larında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik 
merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik pro-
jeler 
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Öncelik 3: Sosyal İçerme

Sosyal yardım alan kesimlerin gelir düzeyinin artırılmasına, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ya-
şam standartlarının yükseltilmesine, dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırıl-
masına yönelik projeler 

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk 

Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştıran, diğer 
öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uy-
gulamaları geliştirilmesine yönelik, kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil 
toplum kuruluşlarının iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını önceleyen projeler 

Program başvuru süreci 

1. Yararlanıcılar projelerin uygulanacağı bölgede faaliyet gösteren Ajansa proje başvurusu yapa-
bilirler.

2. Program dahilinde, kapasite geliştirmeye dönük, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model 
projeler desteklenir.

3. Program önceliklerine uygun olmak kaydıyla Bölge Planı hedefleri kapsamında odaklanılacak 
hedef grupları, temaları ve mekânsal öncelikleri belirleyebilir.

4. Proje fikirleri yararlanıcı tarafından ilgili başvuru formatını kullanılarak Ajansa sunulur. 

5. Ajans, proje geliştirme sürecinde yararlanıcılara gerekli yönlendirmeleri yapar. 

6. Ajans, proje fikirlerini, belirlenen hedef gruplar ve temalara uyumu ile projenin yapılabilirliği 
yönünden değerlendirerek uygun görülenleri Yönetim Kurulu onayına sunar.

7. Ajans tarafından uygun görülen projelerin elektronik bilgi sistemine girişleri yararlanıcı tarafın-
dan yapılır ve proje bilgi formları Ajans tarafından Bakanlığın onayına sunulur.

8. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan projeler 
Ajansa bildirilir.

9. Bakanlık Program amaçları doğrultusunda, gerekli gördüğü temalarda proje hazırlanması için 
Ajansa görev verebilir. Ajans Bakanlık tarafından önerilen proje fikirleri için gerekli çalışmaları 
öncelikli olarak yerine getirir.

Proje finansmanına ilişkin hususlar

Program kapsamında desteklenecek projelerin, asgari proje bütçesi bir milyon TL’dir. 

1. Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman 
katkısı asgari yüzde ondur.

2. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise 
ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu 
sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.

Program kapsamında projelerin eş finansman oranı ve destek tutarı Bakan onayı ile bu Usul ve 
Esaslarda belirtilen limitlerden farklı şekilde belirlenebilir.
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B-) Hibe Desteği  
Sağlayan Sivil Toplum  
Kuruluşları 
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2017 yılında toplam varlıkları 25 milyar TL’yi geçen 4,600 vakfın bulunduğu Türkiye’de 7 ulusal 
vakfın ve birçok yerel vakfın hibe programı mevcuttur. Her bir vakıf yılda ne kadar hibe tahsisi yaptı-
ğını resmi olarak açıklamadığı için bu vakıfların hibe tahsisine ayırdıkları toplam fonun miktarı tam 
olarak bilinmemekle birlikte ancak senelik 8 ile 10 milyon TL arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Bolu Bağışçılar Vakfı 
http://www.bbv.org.tr/ 

Hayata Artı Vakfı 
http://www.hayataarti.org/ 

Sabancı Vakfı 
http://www.sabancivakfi.org/ 

Toplum Gönüllüleri Vakfı - Genç Bank 
http://www.gencbank.org/ 

Türkiye Vodafone Vakfı 
http://www.turkiyevodafonevakfi.org.tr/ 

TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri:

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),  24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek 
kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir vakıftır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanmış olan bir uluslararası borç anlaşması 
gereğince kurulmuş olduğu için, TTGV kanunla kurulmuş vakıf statüsüne sahip 4 vakıftan biridir.

1. Ar-Ge Proje Destekleri

2. Çevre Proje Destekleri

3. Stratejik Odak Konuları Projeleri

Detaylı bilgi: http://www.ttgv.org.tr/tr

Hibe Veren Sivil Toplum Kuruluşlarından Bazıları

GEF Küçük Destek Programı SGP Proje Çağrısı Başvuru Çerçevesi:

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility - GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konfe-
ransı sonrası, küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 
ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek ol-
mak temel hedefiyle oluşturulmuştur. GEF’in uygulayıcı kurumları Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’dır (UNEP). 1993 yılında Türkiye’de 
uygulanmaya başlayan GEF/SGP halen Dünya’da 127 civarında ülkede Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programınca (UNDP) uygulanmaktadır. Küresel çevre sorunlarının ancak yerel ölçekte halkın katılı-
mıyla çözülebileceğinden yola çıkan GEF/SGP, yerel koruma çalışmalarını ve sürdürülebilir kullanı-
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mını teşvik eden projeleri desteklemektedir.

GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir or-
man yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olmaktadır. GEF Küçük Destek Programı 
Türkiye’de aşağıda belirtilen faaliyet veya proje tiplerine destek sağlayabilmektedir.

Uygulama Projeleri Desteği: (50,000 USD ile sınırlıdır). 

Toplantı / Çalıştay veya Yayın Desteği: (10,000 USD ile sınırlıdır). 

Proje Geliştirme Desteği: (5,000 USD).

GEF Küçük Destek Programı’na ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları proje teklifi sunabilirler. Bunlar der-
nekler, vakıflar, kooperatifleri, meslek odaları ve birlikler olabilir. Kamu yöneticilerinin yürütmede görev 
aldıkları (örneğin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) kurumlar bu kapsamın dışındadır. Proje ortakları veya 
işbirlikleri için herhangi bir sınırlandırma yoktur. Kamu, özel sektör üniversiteler hatta kişiler bu rolleri üst-
lenebilirler. Ancak proje fikrinin ve yönetiminin başvuran kurumun liderliğinde yürütülüyor olması esastır. 
 
Detaylı Bilgilendirme İçin: http://gefsgp.com/

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı:

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üre-
tim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına yönelik uygulamaların 
desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür 
teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik 
edilmesi hedeflenmektedir.

Destek Kapsamı

Yeşil Teknoloji Projeleri Desteği, “İklim Dostu Teknolojiler Desteği”, “Temiz Üretim Teknolojileri 
Desteği” ve “Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği”  olmak 
üzere üç farklı destek alanından oluşmaktadır.

İklim Dostu Teknolojiler Desteğinin temel amacı, özellikle soğutma sektöründe kullanılan hid-
roflorokarbonlar (HFC’ler) ve hidrokloroflorokarbonlar (HFC’ler) gibi küresel ısınma potansiyeli (GWP) 
yüksek gazların kullanımını ve emisyonunu azaltmak için, iklim dostu, enerji verimli, güvenilir ve 
kanıtlanmış alternatiflerin kullanımına yönelik yerli ve yenilikçi teknolojilerin uygulanmasına yönelik 
projelerin desteklenmesidir.

Temiz Üretim Teknolojileri Desteğinin temel amacı, kaynak verimliliği (eko-verimlilik/ temiz 
üretim/ sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammad-
de tüketimi ve asgari atık oluşumu için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik 
değeri olan temiz üretim teknolojileri ve uygulamaların geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve ticarileş-
tirilmesine yönelik projelerin desteklenmesidir.

Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteğinin temel ama-
cı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet 
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gücünün korunmasına, dışa bağımlılığın ve sera gazı salımlarının azaltılmasını sağlamak için en-
düstriyel uygulamalarda enerji verimliliğini artıran ve yenilenebilir enerjinin kullanılmasını sağla-
yan, ayrıca enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknoloji uygulamaları ile atıklardan yakıt ve 
enerji üreten yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik projelerin 
desteklenmesidir.

Sanayi kuruluşları, söz konusu alanlardan bir ya da daha fazlasını içeren projeleri için proje başvu-
rusu yapabilirler. Projelerde, yerli teknoloji ve ekipman kullanımı ile ileri teknoloji (malzeme, elekt-
ronik, yazılım, vb.) uygulamaları TTGV’nin öncelikleri arasında yer almakta, yenilikçi boyutu olan 
uygulamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek alanları ile ilgili alt konu başlıkları, uygulama alanları ve örnekler aşağıda verilen Detaylı 
Bilgi bölümünde  YETEP Destek Programı Kapsamı dokümanında yer almaktadır.

 
Genel Başvuru Koşulları

• Türkiye’de yerleşik, aynı alanda en az 3 yıldır faaliyette bulunan kuruluşlar programa baş-
vuru yapabilirler.

• Başvurular, proje başvuru dönemi sonuna kadar kabul edilmektedir.

• Proje başvurusunda bulunmadan önce, kuruluşların TTGV ile doğrudan iletişime geçmesi ve 
yönlendirme alması yararlı olacaktır.

  
Destek Koşulları ve Süresi

• Proje destek süresi en fazla 15 (on beş) aydır.

• Proje destek bütçesi alt limiti 100.000 ABD Doları, üst limiti 400.000 ABD Dolarıdır

• Proje başlangıç tarihi, son başvuru tarihini takip eden ayın ilk günü veya daha sonrası 
olarak kabul edilir. Daha önce başlamış olan projeler son başvuru tarihi baz alınarak değer-
lendirmeye alınır.

• Desteklenecek projelerde sadece makina/teçhizat giderlerinin (KDV hariç) ve TTGV deste-
ğinin en fazla %5’i oranında sarf giderlerinin (KDV hariç) %50’sine kadar olan kısmı TTGV 
tarafından karşılanır. Proje kapsamındaki diğer tür harcamalar (personel, nakliyat, inşaat, 
vb.) Yürütücü Ortak’a aittir.

• Yeşil Teknoloji Projeleri Desteğinden faydalanmak isteyen öneren kuruluşlardan, destek 
kullandığımı sırasında güvence olarak, destek tutarında teminat mektubu ve/veya KGF 
(Kredi Garanti Fonu) kefaleti alınır. Ayrıca öneren kuruluşun büyük ortaklarının müşterek 
borçlu müteselsil kefil imzaları da talep edilebilir.

 
Proje Değerlendirme

• TTGV’nin proje değerlendirme süresi son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 3 aydır.

• 3 aylık bu süreçte önerilen projeler TTGV tarafından ve TTGV adına  bağımsız uzmanlardan 
oluşan Alan Komitesi Üyeleri tarafından değerlendirilir.

• Projeyi öneren kuruluş değerlendirme sürecinde TTGV ve/veya Alan Komitesi Üyeleri tara-
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fından projenin yürütüleceği yerde ziyaret edilir.

• Alan Komitesi Üyeleri değerlendirmesine gönderilmesine karar verilen proje başına 1.000 
ABD Doları tutarındaki değerlendirme bedeli, ziyaret öncesi projeyi öneren kuruluş tarafın-
dan TTGV’ye ödenir.

 
Proje İzleme ve Destekleme

• TTGV Yönetim Kurulu tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler için firma ile Des-
tekleme Sözleşmesi imzalanır.

• TTGV tarafından Proje İzleyicisi atanır.

• Proje Destekleme Sözleşmesi’ni imzalayan firmalar ön ödeme talebinde bulunabilirler.

• Harcamalar firma tarafından Proje Öneri Dosyasında belirtilen kapsama göre gerçekleştiri-
lir, TTGV ve Proje İzleyicisine raporlanır.

• TTGV desteğinin %3’üne karşılık gelen hizmet bedeli tutarı, destek harcamalarına ilişkin 
yapılacak her ödemede mahsup yapılarak alınır.

Detaylı Bilgilendirme İçin: https://ttgv.org.tr/tr/programlar/yesil-teknoloji

STÖ – Akademi İş Birliği Destek Programı

STÖ Kaynak Merkezi’nde Türkiye’deki sivil toplum örgütleri ve akademi arasındaki ilişkiyi güçlendir-
mek hedefiyle çeşitli başlıklarda çalışma yürütürken STÖ-Akademi Destek Programı’nda sivil toplum 
örgütlerinin akademi ile işbirliği içerisinde yürütecekleri faaliyetlerine ayni destek sağlanıyor.

Hak temelli yaklaşımla çalışma yürüten STÖ’lerle akademi arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıy-
la tasarlanan ve toplam bütçesi 90 bin Avro olan destek programında  her bir çalışma için sunulacak 
azami destek miktarı ise 3 bin Avro.

Sivil toplum örgütlerinin katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri ve daha yetkin kurumlar 
olarak işlemesini sağlamak amacıyla örgütlerin kurumsal, yönetimsel yapılarının güçlendirilmesi, 
araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin artırılması hedefiyle çalışma yürüten STÖ Kaynak 
Merkezi, bu programda akademik alandaki kuramsal ve saha çalışmalarının sivil toplum örgütleri 
için ulaşılabilir olmasını ve sivil toplum örgütlerinin yürütmekte olduğu faaliyetlerin akademik çalış-
malarla desteklenmesini sağlamayı hedefliyor.

STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı’nın son başvuru tarihi söz konusu değildir. Program toplam 
bütçesine ulaştığında kapanacaktır.

Detaylı Bilgi: http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sto-akademi-is-birligi-destek-programi-bas-
vurulari-acildi
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C-) Hibe Desteği  
Sağlayan Yabancı  
Ülke Büyükelçilikleri
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1-) HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ:

Genel Bilgi 

Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülmekte olan MATRA Programı, bir sosyal dönüşüm programı 
olup Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye’de sosyal alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve yerel 
yönetimlere yönelik bir fon imkânı sunmaktadır. 

Uygun Başvuru Sahipleri

• Sivil Toplum Kuruluşları,

• Merkezi, Bölgesel ve Yerel Otoriteler,

• Kâr Amacı Gütmeyen Eğitim Kurumları.

Uygun Başvuru Konuları 

Programda ana hedef, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve AB müktesebatına uyumun destek-
lenmesidir.

 Aşağıda sunulan konular programın öncelikli konularıdır: 

Adalet ve İçişleri (mevzuat ve kamu düzeni kanunu, yönetim, polis, yolsuzlukla mücadele), İnsan 
Hakları (azınlıklar ve halkın bilinçlendirilmesi), Medya ve Bilgi, Eğitim.

Programın Kapsamı 

MATRA Programının temel amacı, iyi yönetişim, demokratik yurttaşlık ve sivil topluma katkı yap-
maktır. Matra’nın alt programlarından biri de Matra-Decentral’dır. 

Türkiye, MATRA programında 2000 yılından bu yana aktif olan ülkelerden biridir. Hollanda, Matra’yı 
Türkiye›nin değişimine yardımcı olmak ve böylelikle AB üyelik kriterlerini karşılaması için bir araç 
olarak görmektedir. 

Sağlanan Destek Miktarı 

Min 10.000 Euro

Max 300.000 Euro

Proje Süresi: En fazla 12 ay 

Başvuru Şekli 

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Bilecik, Sakarya 
için başvurular aşağıdaki adrese yapılmaktadır. Hollanda Başkonsolosluğu İstiklal Caddesi 393 
34433 Beyoğlu– İstanbul Diğer illerden başvurular ise direk Ankara’ya Büyükelçiliğe yapılmaktadır. 
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Son Başvuru Tarihi 

Başvurular için tarih sınırlaması yoktur.  

Detaylı Bilgilendirme İçin: www.minbuza.nl/en/key-topics/matra-programme

2-) İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ:

İsviçre Büyükelçiliği, Türkiye›deki mültecilerin ve göçmenlerin entegrasyonunu desteklemek ama-
cıyla göç alanında proje teklif çağrısını duyurdu.

Mülteci ve göçmen çocukların ve ebeveynlerinin ev sahibi topluluğa entegrasyonu ile ilgili projelerle 
ilgilenen Büyükelçilik, sosyal bütünlüğe ve barış içinde bir arada yaşama katkıda bulunan projeleri 
ise önceliklendiriyor,

Teklif çağrısı kapsamında finansman taleplerinin minimum 20 bin ila maksimum 30 bin İsviçre Frangı 
aralığında olması gerekiyor. Proje teklifleri tek sayfalık bir genel bakış, proje önerisi ve bir bütçe 

formunu içerecek şeklinde 26 Nisan 2019 Cuma gününe kadar ank.projectsankara@eda.admin.ch 
adresine e-posta yoluyla iletilecek.

Proje teklifinin aşağıdaki bilgileri içermesi ve dört sayfayı geçmemesi isteniyor:

• Organizasyonun ve geçmiş projelerin kısa açıklaması

• Projenin faaliyetleri, amacı ve coğrafi konumu

• Proje faaliyetleri için hedeflenen faydalanıcılar

• Önerilen proje faaliyetlerinin gerekliliği ve uygunluğu

• Proje uygulaması sırasında ortaya çıkabilecek riskler ve zorluklar

İsviçre Büyükelçiliği, proje teklif çağrısını İngilizce olarak kabul ediyor.

Detaylı Bilgilendirme İçin: http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/isvicre-buyukelciligi-proje- 
teklif-cagrisi-1

3-) JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ:

Program Hakkında

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi 
Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmak-
tadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine 
yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülke ve bölgede yerel 
proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye›de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye 
Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye›de 
uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre 
projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.



ÜLKEMİZDE PROJE DESTEĞİ SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

100

Program Kriterleri ve Başvuru

2019 yılında değerlendirmesi yapılarak 2020 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edil-
meye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Not: 2019 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2018 yılı içinde tamamlanmıştır.

Proje Dönemi:

Başvurusu yapılacak projelerin en geç Mart 2020-Şubat 2021 dönemine ait olması gerekmektedir. 
(Projenin başlangıç tarihi en erken Mart 2020 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması 
gerekmektedir.) Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam 
etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:

Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygu-
lanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.

Kimler Başvurabilir: 

Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.

İlköğretim okulları  başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasite-
sine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) 
sivil toplum kuruluşları veya yerel yönetimler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu 
durumda yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise 
proje ortağı olarak projede yer alabilir.

Projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (ku-
rumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) proje ortağı veya ortakları ile işbirliği yapmaları 
halinde muhtarlıklar da başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilirler. 

Başvuru sahiplerinin mutlaka proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerek-
mektedir. Bu özelliklere sahip olmayan (proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olmayan) kurum/
kuruluşlar adına proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olan başka kurumlar başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahipleri, Türkiye’de yerel seviyedeki kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek 
kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır. Proje kapsamında hibe yardımı ile edi-
nilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi 
kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu vardır; bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredile-
mez, kullandırılamaz.

Kimler Başvuramaz?

Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (il-
köğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edil-
memektedir. Ancak, bu kurum/kuruluşlar proje ortağı olarak projeye destek verebilirler. 
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Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi ola-
mazlar.

Projeden Faydalanacak Kesim

Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. 
Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alın-
malıdır.

Hibe Miktarı:

Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 milyon Japon Yeni 
yaklaşık olarak 90.000 USD’dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyü-
kelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından 
belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 90.000USD 
(KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.

Kabul Edilen Proje Konuları:

Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılan-
masına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

• Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekip-
manlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması

• Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler

• Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mes-
leki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

• Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzu-
revleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları 
veya kimsesizler için tesisler

• Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme 
programları

Kabul Edilmeyen Proje Konuları:

• Kültür, sanat, spor, turizm

• Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları

• Üniversite eğitimi projeleri

• Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler

• Araştırmalar

• Yasal danışmanlık

• Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular

• Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler

• Kâr amacı taşıyan projeler
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• Anasınıfı, anaokulu projeleri

• Temiz su temini

Proje Kapsamında Desteklenen Bütçe Kalemleri:

Bina yapımı, bina onarımı, ekipman ve/veya malzeme temini Projenin içeriğine bağlı olarak güvenlik 
önlemleri giderleri karşılanmaktadır. Ayrıca projede yer alacak kişilerin kapasitelerini geliştirmeye 
yönelik bir durum söz konusu olduğunda  gerekli olan giderler için de yardım sağlanacağından dolayı 
başvuru formunda belirtilmelidir.

Program Kapsamında Desteklenmeyen Bütçe Kalemleri:

Önerilen proje belirtilen kriterlere uygun olsa dahi, program kapsamında aşağıdaki harcama kalem-
leri proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılma-
sı gerekiyorsa bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.

• Burslar

• Seyahat ve konferans harcamaları

• İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su ısınma vb.)

• Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları

Ulaşım ve konaklama giderleri   

Detaylı Bilgilendirme İçin:  https://www.tr.embjapan.go.jp/itprtop_tr/index.html



KAYNAKÇA

Bu çalışma Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Bartın Valisi Sayın Sinan GÜ-
NER’in talimatları üzerine Bartın İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talep edilen bilgi ve görüşlerden 
derlenmiştir.
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NOTLAR
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