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* Bandırma Ticaret Odası tarafından hazırlanmış “Devlet Destekleri” kitapçığında en çok 

faydalanılan destekler bulunmakla birlikte, tüm kurum ve kuruluşların destekleri yer 

almamaktadır. 

* Broşürde yer alan destekler ile alakalı bilgiler, hazırlanma aşamasında güncel olarak derlenmiştir. 

Fakat bu destekler ile alakalı kurumlar tarafından yapılabilecek revizyon sebebi ile, kurumların web 

sitelerinin de incelenmesi tarafımızdan tavsiye edilmektedir. 
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VİZYON 
Çağdaş yönetim anlayışı ve sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsallaşmayı ve üyelerine hizmet 

sunumunu profesyonel anlamda başarmış, sürdürülebilir gelişmişlik düzeyine ulaşan, Bandırma 

ekonomisine ve sosyal hayatına katma değer sağlayan bölgesel ve ulusal bazda referans Oda 

olmaktır. 

 

MİSYON 
Bandırma Ticaret Odası, faaliyetlerini ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde şeffaf, tarafsız, hızlı 

ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla yürütmek, hizmette üye memnuniyetini esas almak, üyelerinin 

ulusal ve uluslararası piyasada rekabet gücünü arttırmak, kamu yararını gözeterek üyelerinin 

menfaatlerini korumak ve Bandırma’nın ticari alanda gelişmesine öncülük etmek amacıyla vardır. 
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ÖNSÖZ  

 

Devlet yardımları ve teşvikleri; devletin kaynakları ile belli bir işletmeyi veya üretimi, üretim yöntemi, 

üreticileri teşvik ve himaye etmek ve sektörlerin rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak 

suretiyle belirli bir bölgenin gelişmesini sağlamak gibi sebeplerle devlet tarafından çeşitli yöntemlerle 

verilen maddi veya gayri maddi destek ile yardımlardır. Yardım ve teşvikler kamu kaynaklarının, 

ülkenin gelişmesi bakımından daha yararlı olarak görülen sektörlere yönlendirilmesidir. Kamu 

tarafından verilen teşviklerle neleri amaçladığına bağlı olmakla birlikte, sonuçta ülkenin refah 

seviyesinin artırılması hedeflenmektedir. 

Bandırma Ticaret Odası, kurulduğu 1926 yılından itibaren, üyesi olan işletmelerin müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, dış ticaret,  teknoloji, istihdam, 

uluslararası pazarlama ve markalaşma gibi alanlarda gelişmelerini sağlamak, rekabet güçlerini 

arttırmak, ekonomik kalkınmadan mümkün olduğunca fazla pay almalarını sağlamak, birbirleri ve halk 

ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı 

korumak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu kapsamda Odamız tarafından hazırlanan bu yayınla, üyelerimizin devlet destek ve teşviklerinden 

faydalanmaları için rehberlik ederek, bilgilendirme hizmeti vermeyi amaçlamaktayız. 
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KOSGEB DESTEKLERİ 

1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kurulmuş olan 

KOSGEB, 2009 yılına kadar sadece imalat sanayi 

KOBİ’lerine hizmet ve destekler vermiştir. Ancak, 

ülkemizde imalat sanayi sektörü dışındaki sektörlerin 

ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma 

potansiyelinin artması ve imalat sanayi dışındaki 

sektörlerdeki KOBİ’lerden gelen talepler, KOSGEB’in 

hedef kitlesini tüm KOBİ’leri kapsayacak şekilde genişletmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. 

KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal 

kalkınmadaki paylarını arttırmayı kendisine misyon edinen KOSGEB, Küresel pazarda söz sahibi olan 

KOBİ’ler için güçlü ve öncü bir kurum olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

KOSGEB desteklerinden KOBİ tanımı içerisinde bulunan işletmeler faydalanabilir. KOBİ’ler mikro, 

küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olmak üzere üçe ayrılmaktadır;  

Mikro işletme: 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan 

biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler. 

Küçük işletme: 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan 

biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler. 

Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler." 

 

1.Girişimciliği Geliştirme Destek Programı 

Desteğin 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 işletmelerin 

kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır. İlgili desteğe sürekli olarak başvuru yapılabilmektedir.  

 

1.1 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 kurulmuş 

olan işletmeler  

Kuruluş Desteği  5.000 TL 10.000 TL
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*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan 

dönemi, 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. 

1.2. 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’’nda 

yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır. 

 

 

 

*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan 

dönemi, 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 desteğinde, kuruluş ve performans desteğine ek olarak; Makine Teçhizat ve Yazılım 

Desteği’de sunulmaktadır. Destek kapsamında yapılacak üretim faaliyetinin teknoloji düzeyi baz 

alınarak, destek tutarı belirlenmektedir. 

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 
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* 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 

Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi 

durumunda, destek oranına %15 ilave edilir. 

Ayrıca orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için, mentörlük, 

danışmanlık ve işletme koçluğu desteği verilmektedir. 

 

2.İşletme Geliştirme Destek Programı 

Desteğin Amacı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma 

düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli 

ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. İlgili desteğe sürekli olarak başvuru yapılabilmektedir. 

Desteğin İçeriği:  

 

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından 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. 

(****)TSE’den alınacak hizmetler destek üst limitleri dahilinde %100 (yüz) oranında desteklenir. 

(*****)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayıl ı Yerli Malı 

Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir 

 

 

Destek Tutarı Destek Oranı*

Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi 100.000 TL

Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi 200.000 TL

Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000 TL

75%

Destek Tutarı Destek Oranı*

 Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği  10.000 TL 75%

İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri Destek Üst Limiti Destek Oranı

1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000

2 Yurt Dışı Fuar Desteği 30.000*

3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50000**

4 Tasarım Desteği 50000

5 Sinai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000***

6 Belgelendirme Desteği 30.000***

7 Test ve Analiz Desteği 30.000****

8 Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80.000*****

9 Bağımsız Değerlendirma Desteği 20.000

60%
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3. İş Birliği Destek Programı 

Desteğin 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. İlgili desteğe sürekli olarak başvuru 

yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

İş birliği Destek Programında, işletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; 

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat, 

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet 

geliştirmeleri, 

c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, 

d) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama, 

e) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri 

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki 

işbirliği projeleri desteklenir. 

 

 

 

 

Geri  Ödemes i z Ger i     Ödemel i Topl a m

Yüksek 2 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon

Orta Yüksek 3 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon

Diğer 5 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon

Geri  Ödemes i z Ger i    Ödemel i Topl a m

Yüksek 2 1 Milyon 1 Milyon 2 Milyon 10 Milyon

Orta Yüksek 3 500 Bin 500 Bin 1 Milyon 10 Milyon

Diğer 5 250 Bin 500 Bin 750 Bin 5 Milyon

PROJE ORTAKLI ĞI  MODELİ

Proj eni n Teknol oj i  Al a nı As ga r i  KOBİ   Sa yıs ı

Her  Bi r  Proj e Orta ğı İ şl etme İ ç i n Des tek Üs t 

Li mi ti  (TL) Topl a m Üs t Li mi t 

(TL)

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

İ ŞLETİ Cİ  KURULUŞ MODELİ

İ şl eti c i  Kurul uşun Teknol oj i  

Al a nı
As ga r i  KOBİ  Sa yıs ı

İ şl eti c i  Kurul uş Proj e Des tek Üs t Li mi ti  (TL) Topl a m Üs t Li mi t 

(TL)

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.
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4. Yurt Dışı Pazar Destek Programı 

Desteğin Amacı :  

- KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, 

- KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, 

- KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, 

- İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, 

- E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır. 

Desteğin İçeriği 

İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilirler. Programdan yararlanmak isteyen 

işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son 

mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir. Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır. 

 

* 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. 

 

* Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir. Bu destek, projenin başlangıç tarihi 

itibarıyla işletmede son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibarıyla son 30 gün içinde istihdam 

edilmiş ve tam zamanlı çalışacak personel için verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gider Adı Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

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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5. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı 

Desteğin 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. 

İlgili desteğe çağrılı olarak başvuru yapılabilmektedir. 

 

Desteğin İçeriği  

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 dâhilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina 

inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer 

maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. 

Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden 

desteklenir. 

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif 

Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından 

belirlenir. 

6. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı 

Desteğin Amacı: Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin 

uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin 

gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını 

ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir. 

Bu program; a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı 

olmak üzere iki alt programdan oluşur. İlgili desteğe sürekli olarak başvuru yapılabilmektedir. 

 

 

 

Proje Süresi En Az 6 Ay  - 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 olarak ödenir). 

Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.
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6.1. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı 

 

 

6.2. Uluslararası Hızlandırıcı Programı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuruluş ve Donanım Desteği Operasyonel Giderler Desteği

1.İşletme Kuruluş Giderleri 1.Kuluçka Merkezi Kirası

2.Bina Tadilatı 2.İşletim Giderleri

3.Altyapı

3.Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  hizmetleri gibi konularda 

alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar

4.Ofis Donanımı

5.Yazılım Giderleri

6.Yeminli Mali Müşavirlik

7.Ulaşım Giderleri

Destek Üst Limiti: 100.000 $ Destek Üst Limiti: 3.750.000 $

Destek Oranı: % 80

Destek Oranı: 

  1’inci ve 2’nci yıl için % 80

  3 ile 5’inci yıllar için % 60

A. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Program

B. Uluslararası Hızlandırıcı Programı

1.Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri

2. Eğitim Giderleri

3.Danışmanlık Giderleri

4.Mentörlük Giderleri,

5.İş Yönetimi Giderleri

6.Hukuk Giderleri

7.Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri

8.Ulaşım Giderleri

9.Konaklama Giderleri

10.Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri

11.Organizasyonla İlgili Genel Giderler

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

Destek Oranı: % 80
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7. AR-GE ve İnovasyon Destek Programı 

Desteğin Amacı: Ar-Ge ve İnovasyon 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 konularında 

yürütülen projelerin KOSGEB tarafından 

desteklenmesidir. İlgili desteğe sürekli olarak 

başvuru yapılabilmektedir. 

 

Desteğin İçeriği 

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programından faydalanmak için yenilikçi ürün/ar-ge kapsamında 

geliştirilecek olan bir ürün desteğe hak kazanabilir. Başlangıç Sermayesi 20.000 TL %100, diğer 

destekler %75 oranında desteklenmektedir. Satın alınacak makine-teçhizat için BSTB Yerli Malı 

Tebliğine uygun Yerli Malı Belgesi varsa, %15 ek destek verilir. 

Toplam destek miktarı 450.000 TL olmakla birlikte; bu desteğin 150.000 TL si geri ödemesiz, 300.000 

TL lik kısmı geri ödemelidir. 

 

 

 

 

Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%)

30.000                   

(Teknopark içi)

24.000                   

(Teknopark Dışı)

150.000 75*

300.000 75*

150.000 75

20.000 100

Proje Danışmanlık Desteği 25.000

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

75

Kira Desteği 75

İşl iklerden bedel al ınmaz

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

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

Personel Gideri Desteği

İşlik Desteği

Başlangıç Sermayesi Desteği

Proje Geliştirme  Desteği
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8. KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

Desteğin Amacı: Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve 

ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine 

katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir. İlgili desteğe sürekli olarak 

başvuru yapılabilmektedir. 

Desteğin İçeriği 

- En az 1 yıldır faaliyette olan, 

- 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, prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi 

işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru 

yapabilir. 

Yatırım Projesi Süresi: Kabul edilen projeler azami 36 ay sürebilir. 

 

Destek Üst Limitleri:  

- Düşük Teknoloji, Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan ürünler için 500 Bin TL,   

- Orta Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için 5 Milyon TL  

 

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve 

%100 olması için kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.) 

 

Destek Kalemleri Destek Oranları

a) Makine-Techizat Desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

b) Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

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

ç)Personel gideri desteği % 100 Geri Ödemesiz

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

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli



 

16 
 

9. Stratejik Ürün Destek Programı 

Desteğin Amacı: Stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesi suretiyle küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin 

yerlileştirilmesini sağlamak, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın 

azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla yapacakları yatırımların desteklenmesidir. İlgili desteğe 

çağrılı olarak başvuru yapılabilmektedir. 

Desteğin İçeriği 

Stratejik Ürün Destek Programına; 

- KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif 

durumda olan, 

- Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya 

tüzel kişi statüsünde olan, 

- En az 1 yıldır faaliyette olan, 

- Stratejik Ürün Destek Programı Stratejik 

Ürün/Ürün Grubu Listesinde yer alan stratejik 

ürünleri Paydaş (Kamu kurum/kuruluşu veya 

orta büyüklükteki işletme veya büyük ölçekli işletme) ile işbirliği yaparak üretecek, işletmeler 

başvuru yapabilir. 

Yatırım Projesi Süresi: Kabul edilen projeler azami 36 ay olup, Kurul Kararı ile ek olarak 6 ay süre 

alınabilir. 

Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 2 Milyon TL ve 

geri ödemesiz 3 Milyon TL olmak üzere toplam 5 Milyon TL’dir. Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet 

Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler 

doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını 

dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir. 

 

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve 

geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.) 

 

 

 

Destek Kalemleri Destek Oranları

a) Makine-Techizat Desteği* %60 ( %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli )

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

c)Personel gideri desteği Geri Ödemesiz

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

d)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %60 ( %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli )
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10. Kredi Faiz Destek Programı 

Desteğin Amacı: Bu program, KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman 

sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası 

düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.  

Desteğin İçeriği 

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. Üç yıllık süre 

tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan 

yeni destek programında, işletmenin daha önce kullandığı destek kredisinden kalan borç tutarı ile 

kullanacağı kredinin tutarı toplamı, işletme için tanımlanan kredi üst limitini aşamaz. 

KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, vadeleri ile taban 

puan ve ilave puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır 

 

*1+ Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler 

*2+Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji  Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler, 

*3+Yıllık faiz oranına uygulanacak destek puanı 

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

[5]  Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere ( iki) ilave 
puan verilir. 

 

 

11. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı 

Desteğin Amacı: Gelişme ve büyüme 

potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının 

artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul 

A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem 

görmelerinin desteklenmesidir. Bu program, 

KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli 

işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı 

KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar. 

İlgili desteğe sürekli olarak başvuru 

yapılabilmektedir. 

 

Azami Kredi 

Vadesi

Kredi Üst Limiti Destek Puanı Kredi Üst Limiti Destek Puanı*3+

İşletme Kredisi 18 Ay

Makine Techizat Kredisi 36 Ay

İşletme Türü 

Kredi Türü Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki 

İşletmeler*2+
Girişimci İşletmeler *1+ 

50.000 TL [4] 10 Puan 500.000 TL 12 puan [5]
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Desteğin İçeriği 

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Pazarı’nda(GİP) işlem görmek üzere 

halka açılma sürecinde; Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 500.000 (Beş yüz 

bin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

 

 

12. KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri 

Desteğin 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. 

İlgili desteğe sürekli olarak başvuru yapılabilmektedir. 

Desteğin İçeriği  

Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması 

yapılmaktadır. Ayrıca, KOSGEB Desteği ve Ankara Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-

KOSGEB Çevre Laboratuvarı (www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümleri yapmakta, çevresel 

risklerin tespiti ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermekte olup, bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 

17025:2005 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. 

 

*KOSGEB Destekleri ile alakalı ayrıntılı bilgiye www.kosgeb.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 
 

Destek Unsurları
Destek Ödemesi Üst 

Limiti  (TL)

Destek 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

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
 10.000 100

http://www.kosgeb.gov.tr/
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TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) DESTEKLERİ 
 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gerek dünyada gerekse 

ülkemizdeki teknolojik alanda ve işgücü piyasasında 

meydana gelen gelişmeleri izleyebilecek, çağdaş iş 

kurumlarının üstlendiği görevleri yerine getirebilecek ve 

aktif işgücü programlarını uygulayabilecek bir yapı 

oluşturmak amacı ile 4 Ekim 2000 tarih ve 617 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. İŞKUR’un 

belirlemiş olduğu kurumsal misyonu;  

- Etkin bir işgücü piyasası bilgi sistemi aracılığıyla piyasanın ihtiyaçlarını tespit edip, bu 

doğrultuda işgücü arz ve talebini eşleştirmek,  

- İşgücü programları yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak ve artırmak,  

- Mesleki becerileri geliştirmek,  

- İşini kaybedenlere geçici gelir desteği sağlamak ve istihdama ilişkin tedbirleri sosyal diyalog 

içerisinde geliştirmek ve gerçekleştirmek olarak özetlenebilir. 

 

1.Kadınlar, Gençler ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri İçin İstihdam Teşvikleri  

Desteğin Amacı: İlgili desteğin amacı; İşsizlik Sigortası Ödeneği Alanlarının çalışma hayatına 

kazandırılmasını sağlamak, işe alımlarını kolaylaştırmaktır. 

Bunun yanında, özel sektör işverenlerince işe alınan kişilerin, işverenin son 6 ayda çalıştırdığı 

ortalama işçi sayısına ilave olarak işe alınmaları kaydıyla, sigorta primi işveren payının tamamını 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılayarak istihdamı artırmaktır. 

Desteklenen Giderler: 

a) Kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri, 

b) Genel sağlık sigortası primi. *İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık 

dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması 

durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik 

priminin %1'lik kısmı hariç olmak üzere tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 

Desteğe Kimler Başvurabilir: Büyük İşletme ve KOBİ’ler 

Destek Miktarı ve Oranı: 

Prime esas aylık kazanç üst sınırına göre beyan edilen ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi 

işveren payı - %100 
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2. İşsizlik Sigortası Ödeneği Alanları İstihdam Eden İşverenler İçin İstihdam Teşviki  

Desteğin Amacı: İşsizlik Sigortası Ödeneği alanlarının çalışma hayatına kazandırılmasını sağlamak, işe 

alımlarını kolaylaştırmak. 

Desteklenen Giderler:  

a) Kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri, 

b) Genel sağlık sigortası primi. 

*İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten 

önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet 

belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına 

ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan 

işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden 

hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1'lik kısmı 

hariç olmak üzere tamamı (%33,5) (679,88 TL) 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 

Desteğe Kimler Başvurabilir: Büyük İşletme ve KOBİ’ler 

Destek Miktarı ve Oranı: 

Prime esas günlük kazanç alt sınırı ve prim ödeme gün sayısının çarpılması suretiyle bulunan tutar 

üzerinden %33,5 

 

3. Çalışanların Mesleki Eğitimi ve Belgelendirilmesi  

Desteğin Amacı: Çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli 

işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak düzenlenen kurslara katılan kişilerin sertifika almalarını 

sağlamak 

Desteklenen Giderler: 

a) Mesleki eğitim 

b) Belgelendirme giderleri (Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde 5544 sayılı MYK 

Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği 

sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ve sınav ücreti) 

Desteğe Kimler Başvurabilir: Büyük İşletme ve KOBİ’ler 

Destek Miktarı ve Oranı: 

Giderlerin tamamı karşılanır. (28.11.2017 kabul tarihli, 05.12.2017 tarih ve 30261 Sayılı R.G.de 

yayımlanan 7061 sayılı Kanunun 56. maddesiyle maddede yapılan değişiklik ile belge ve sınav 

ücretinin tamamı karşılanmaya başlanmıştır.) 

 

 

 



 

21 
 

4. Kendi İşini Kurma Desteği 

Desteğin Amacı: Engellilerin ve eski hükümlülerin, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi 

geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek. 

Desteklenen Giderler: 

a) Kuruluş işlemleri desteği (resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta masraflar) : En fazla 

3000 TL 

b) İşletme gideri desteği (Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre içerisinde su, elektrik, iletişim, 

ısınma, tanıtım giderlerinin  % 60’ını geçmeyecek şekilde ) : Yıllık toplamda en fazla 11.000 TL. 

 

c) Kuruluş desteği (Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre içerisinde makine, teçhizat, yazılım, 

donanım, ara madde, sarf ve ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil )  : en fazla 36.000 TL 

Eski Hükümlüler İçin:  

Kuruluş Desteği: En fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında olabilir 

Desteğe Kimler Başvurabilir: Girişimciler ( İŞKUR'a kayıtlı, %40 Engeli olduğu belgeleyen/Eski 

hükümlü olan, 18 yaşını tamamlamış, emekli olmayan, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme 

olmayan, İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet eden, girişimcilik eğitim programı sertifikasına 

sahip, Kurulacak iş ile ilgili diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olan kişiler ) 

 

5. Girişimcilik Eğitim Programları 

Desteğin Amacı: Kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine 

yardımcı olmak. Temel seviye girişimcilik eğitimi, sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından oluşmakta 

olup en az 32 saat sürmektedir. 
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Desteklenen Giderler: Katılımcı zaruri gideri, İş Kazası ve meslek hastalığı sigortası primi, Sağlık 

sigortası prim giderleri 

Desteğe Kimler Başvurabilir: Girişimci ve KOBİ’ler ( Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış 

olmak, girişimcilik eğitim programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak, iş ve meslek 

danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, bu kapsamda kuruma kayıtlı olanlardan özellikle 

işletmesini geliştirmek isteyenler için de girişimcilik eğitimleri verilebilmektedir. ) 

Destek Miktarı ve Oranı: Üst limit bulunmamakta - %100 

 

6. İşbaşı Eğitim Programı (İEP) 

Desteğin Amacı: İşverenlerin ihtiyaç duyduğu deneyimli ve nitelikli işgücü açığını gidermek, insan 

kaynakları havuzuna nitelikli işgücü sağlamak amacıyla, İŞKUR tarafından yürütülen “İşbaşı Eğitim 

Programlarıyla” hem iş arayan vatandaşlara mesleki tecrübe kazandırılmakta hem de işverenlere 

büyük bir destek sağlanmaktadır. 

Desteğin İçeriği 

- 15 yaşını doldurmuş, son 1 ayda çalışmamış, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin, işbaşı eğitim 

programına alınarak meslekideneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır. 

- Bilişim ve İmalat sektörlerinde 6 Ay, Geleceğin Meslekleri ve Muhabirlik mesleklerinde 9 Ay, 

tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise ilgili mevzuatta ve Genel Müdürlük talimatları 

doğrultusunda belirlenen sürelerde, diğer Sektörlerde 3 Ay sürelerinde İşbaşı Eğitim Programı 

düzenlenmektedir. 

- Program sonrasında işverenlerin bu kişilerin en az % 50'sini 60 günden az olmamak şartıyla 

program süresi kadar istihdam etmesi gerekmektedir. 

- Kişilere günlük 77,7 TL cep harçlığı verilmekte, Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek 

Hastalığı primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir. 

- En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenen program kapsamında, 2 ile 10 

arasında çalışanı varsa 1 kişi, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının %10'u kadar 

katılımcı alabilme hakkı bulunmaktadır. 

 

7.Ücret Garanti Fonu 

Desteğin Amacı: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi 

olarak çalıştıran işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın 

ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş 

ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacaklarını karşılamaktır. 

Desteğin İçeriği : Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR birimine 

aşağıdaki belgeler ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla 

başvurmaları gerekmektedir. 

İşçilerin ücret garanti fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için; 
  
 Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447 sayılı Kanun kapsamında 

çalışıyor olması, 
 İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması (konkordato, aciz vesikası, iflas, iflasın ertelenmesi 

nedenleriyle), 
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 İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde 4447 
sayılı Kanun kapsamında çalışmış olması, 

 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması, 
gerekmektedir. 

 
Ücret garanti fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan temel ücret alacakları 
kadar ödeme yapılmaktadır. 
 

 

8. Meslek Edindirme Kursları  

Desteğin Amacı: İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek 
istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme 
kurslarıdır. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, yüz yirmi günden 
az olmamak üzere mesleki eğitim kursu süresi kadar istihdam edilmektedir. 
 
Meslek edindirme kursları en fazla 160 fiili gündür. Kursların, günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 
6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 saattir. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı 
hizmetlerinden faydalanılarak kursa katılınabilir.  
 

Meslek Edindirme Kurslarına Katılacaklarda Aranan Şartlar:  
 

 Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 
 15 yaşını tamamlamış olmak, 
 Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, 
 İşverenin aradığı özel şartları taşımak, 
 İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, 
 Emekli olmamak. 

 
Meslek Edindirme Kurslarında Karşılanabilecek Giderler : 
 

 Kursiyer zaruri gideri (Günlük 30 TL ila 50 TL arasında değişmektedir.) 
 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi 
 Genel Sağlık Sigortası Prim Giderler 

 
Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla 
yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği kurs süresince 
karşılanacaktır. 

 

9. Kreş Desteği 

Desteğin İçeriği:  14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İstihdam Şûrası'nda kamuoyuna;  

        -    Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına 

        -    İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara, 

        -     Bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için kurs/program 

Süresince aylık 400 TL'lik bakım desteği sağlanacağı duyurulmuş ve 02.05.2018 tarihinde genelgesi 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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10. İş’te Anne Projesi 

İş'te Anne Projesi kapsamında; Kurumumuza şahsen başvuran ya da Bakanlığımızın ilgili birimleri 

tarafından kurumumuza yönlendirilen ve İş'te Anne Biriminde görevli personel tarafından görüşmesi 

tamamlanan;  

         -    0-15 yaş arasında çocuğu bulunan Annelere;  

         -    En az %50 istihdam garantili İşbaşı Eğitim Programı veya Mesleki Eğitim 

Kurslarından yararlandıkları süre boyunca, Günlük 80 TL zaruri gider ödemesi yapılmaktadır. 

Kişilerin İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde İşbaşı Eğitim Programına ya da Sanayi 

sektöründe Mesleki Eğitim Kurslarına katılmaları ve Kreş desteğinde belirtilen şartları da taşımaları 

kaydıyla kurs/program süresinde ilaveten 400 TL Kreş desteği de sağlanabilecektir. 

 

11. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) 

Desteğin Amacı: İŞKUR ile Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü 

piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün 

yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde 

teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini 

içerecek şekilde mesleki eğitimlerin 

düzenlenmesine yönelik "Mesleki Eğitim ve 

Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" 

imzalanmıştır. 

Bu destek kapsamında; 

- 15 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı 

işsizlerin, MEGİP projesine alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır. 

- MEB veya üniversite tarafından onaylı eğitim programları (Modül Program) süresince, teorik 

ve uygulamalı olarak ve 160 fiili günü geçmeyecek şekilde MEGİP düzenlenebilecektir. 

Program sonrasında işverenlerin bu kişilerin en az %50' sini 120 günden az olmayacak şekilde 

en az Modül Program süresi kadar istihdam etmesi gerekecektir. 

- İşverenler çalışan sayılarının %50' sine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. 

- 100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.  

- Bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir. 

- Eğitim planında teorik eğitim öngörülmeyen mesleklerde bu Genelge kapsamında mesleki 

eğitim düzenlenmeyecektir. 

- Mesleki eğitimlerin günlük en az beş en fazla sekiz ve haftada altı günü geçmemek üzere, 

haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olması gerekmektedir. 

Desteklenen Giderler 

-  Kişilere günlük 77,7 TL cep harçlığı, 

- Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı primleri 

- Eğitici ve Temrin Giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. 
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12. Asgari Ücret Desteği Teşviki 

Desteğin Amacı: Asgari ücretle işçi çalıştıran işverenlere asgari ücret desteği de sağlanmaktadır. Bu 

destek kapsamında; 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan 

sigortalı sayısı ortalaması;  

- 500 ve üzeri çalışanı olan firmalar için kişi başı günlük 3,38 TL (Aylık 100,8 TL) 

-500' ün altında çalışanı olan firmalar için kişi başı günlük 5 TL (Aylık 150 TL) tutarlarında destek 

sağlanmaktadır. 

İşverenler söz konusu destekten 2019 yılı içerisinde 12 ay süreyle faydalanabilecektir. 

 

13. Kısa Çalışma Ödeneği 

Desteğin Amacı: İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında 

azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört 

hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 

aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 

Bu uygulamadan faydalanmak için; işverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı 

sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durdurmuş olması 

gerekmektedir. 

a) Genel ekonomik kriz (Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke 

ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.) 

       b) Sektörel kriz (Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardandoğrudan etkilenen 

sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır) 

       c) Bölgesel kriz (Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette 

bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.) 

       d) Zorlayıcı sebeplerle (İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden 

kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma 

süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal 

etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın 

hastalık, seferberlik gibi durumlardır.) 

Kısa Çalışma Kapsamında; 

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, 

- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır. 

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; 

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma 

süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş 

Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit 

edilmesi gerekmektedir. 

 



 

26 
 

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin; 

- İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, 

- İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri 

ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması. (Kısa 

çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 

600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar) 

- Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir. 

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi  

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak 

hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği 

miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı 

süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*İŞKUR Destekleri ile alakalı ayrıntılı bilgiye www.iskur.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ 

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet 

yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalara her safhada destek 

sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. 

Ticaret Bakanlığı desteklerin nihai hedefi:  ihracatçı firmaların yüksek 

teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir. 

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 bulundurulmaktadır. 

 

1.Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) 

Desteğin Amacı: Proje ve kümelenme 

yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası 

rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel 

dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak 

sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde 

ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlamaktadır. 

Desteğe Kimler Başvurabilir: Kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi 

oldukları işbirliği kuruluşları 

Desteğin Kapsamı: UR-GE projeleri, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi 

öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya 

başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile hali hazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek 

isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet Faydalanıcı

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve 

Danışmanlık
75% 400.000  $

Proje Süresince (36 

Ay)
İşbirliği Kuruluşları

Yurt Dışı Pazarlama 75% 150.000  $ / program 10 program İşbirliği Kuruluşları

Alım Heyeti 75% 100.000  $ / program 10 program İşbirliği Kuruluşları

İstihdam 75% Emsal Brüt Ücret
2 kişi ( program 

süresince )
İşbirliği Kuruluşları

Bireysel Danışmanlık 70% 50.000  $ / yıl 3 Yıl Şirketler
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2. Pazara Giriş Belgeleri Desteği 

Desteğin Amacı: 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 belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir. 

Desteğe Kimler Başvurabilir: Kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler 

Desteğin Kapsamı: 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. 

3. Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği 

Desteğin Amacı: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması 

amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesi 

Desteğin Kapsamı: Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının 

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

ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri ile kişi başına günlük 

150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda + kahvaltı) giderleri desteklenmektedir. 

Bir yıl içerisinde 10 adet yurtdışı Pazar araştırması gezisi desteklenmektedir. 

 

4. Rapor Desteği 

Desteğin Amacı: Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem 

planlarını oluşturmaları amacıyla satın aldıkları raporların desteklenmesidir. 

Desteğin Kapsamı: Satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı raporlar 

için destek verilmektedir. Veri tabanları üzerinden temin edilen raporlar da destek kapsamındadır. 

 

 

5. Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyeti Desteği 

Desteğin Amacı: Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan 

şirketlerin işbirliği kuruluşları vasıtasıyla sektörel ticaret heyeti ve 

alım heyeti görüşmelerini destekleyerek, ihracat etkinliğini, 

düzeyini artırmak ve bilinirliklerini yükseltmektir. 

Desteğin Kapsamı: Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği 

kapsamında, ulaşım, konaklama ve tanıtım organizasyonları 

giderleri karşılanmaktadır. İlgili destek başvuru işbirliği kuruluşları 

(Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi 

Odaları vb.) tarafından yapılır. 

Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre Faydalanıcı

60% 200.000 $ Yok Şirketler 

75% 200.000 $ Yok İşbirliği Kuruluşları
Rapor Desteği
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6. Yurt Dışı Fuar Desteği 

Desteğin Amacı: Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış 

tanıtımının sağlamak ve uluslararası düzeyde katılımı artırmak. 

Desteğin Kapsamı: Büyük işletmeler, KOBİ’ler ve Organizatör firmalar ilgili destekten faydalanabilir. 

Bu destek kapsamında karşılanan gider kalemleri; 

Organizatör için; 

a) Yurtiçi fuarın yurtdışı tanıtım giderleri 

b) Yurtiçi fuarın yurtiçi tanıtım giderleri 

Katılımcılar için; 

a) Yer kirası giderleri 

b) Stand konstrüksiyonu giderleridir. 

 

 

 

 

 

Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre Faydalanıcı

Sektörel Ticaret Heyeti 50% 100.000 $/Program 10 Gün/Program İşbirliği Kuruluşları

Alım Heyeti 50% 75.000 $/Program 10 Gün/Program İşbirliği Kuruluşları

DESTEK KAPSAMI DESTEK ORANI (%) FAYDALANICI

Genel Ticaret

Fuarları (Milli

Katılım)

71.000 TL*

Sektörel

Fuarlar

(Milli / Bireysel

Katılım)

107.000 TL*

Prestijli Fuarlar

(Milli /Bireysel

Katılım)

360.000 TL*

Genel Ticaret

Fuarı
460.000 TL*

Sektörel

Fuarlar

721.000 TL

+ (460.000

TL İlave

Tanıtım

Desteği)*

DESTEK LİMİTİ

Metrekare

başına

belirlenen

tutarın,

Hedef Ülkeler

için % 70’i

Diğer Ülkeler

için % 50’si

Şirketler,

Üretici/İmalatçı

Organizasyonları,

İhracatçı Birlikleri

Yurt Dışı Fuar Katılımı

Kapsamında Yer Kirası, 

Stand,

Nakliye, Ulaşım Giderleri

Yetkilendirilmiş

Yurt Dışı Fuar

Organizatörleri

75%

Türk ihraç ürünlerinin,

sektör/sektörlerin 

ve/veya

katılımcıların ve/veya yurt 

dışı

fuar organizasyonunun 

tanıtımı
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7. Yurt İçi Fuar Desteği  

Desteğin Amacı: Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış 

tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile 

katılımcıların desteklenmesidir. 

Desteğin Kapsamı: Organizatörlerin tanıtım harcamaları ve katılımcıların yer kirası ile stand 

giderlerinin desteklenmesidir. 

 

 

8. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  

Desteğin Amacı: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, Para Kredi Koordinasyon 

Kurulu tarafından Resmi Gazete'de her yıl yayımlanan karara ilişkin, ticaret Bakanlığı İhracat Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan ürün listesinde bulunan 

ürünlerin ihracatı ile ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat 

potansiyelini arttırmaktır. 

Desteğin Kapsamı: KOBİ’ler, Büyük 

İşletmeler ve Tarımsal Üretim Yapanlar 

(İhracatçılar, İmalatçılar, ihracat bağlantılı 

tarımsal üretim sözleşmesi yapan üreticiler) 

ilgili destekten faydalanabilir. Bu destek 

kapsamında karşılanan gider kalemleri;  

a) Vergiler (gümrük vergileri hariç), vergi 

cezaları, SGK primleri 

b) İhracatla ilgili kamu bankaları ile Türkiye 

İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den kullanılan 

kredilerin faiz giderleri 

c) TMSF'ye ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar (gecikme zammı ve faizleri dâhil) 

d) Enerji giderleri (ihracatçının imalatçıya devir etmesi halinde) 

e) İhracatçı Birlikleri nispi aidatları (Devir kapsamında) 

f) İhracata yönelik ürünlerde borsa tescil giderleri (Devir kapsamında ) 

 

DESTEK KAPSAMI DESTEK ORANI (%) FAYDALANICI

Yurtdışında yapılan 

faaliyetlerde

666.000 TL

Yurt içinde yapılan 

faaliyetlerde

222.000 TL

Yer Kirası ve Stand 50 38.000 TL Katılımcı

Tanıtım

DESTEK LİMİTİ

Aynı yurt içi 

fuar

için azami 10

defa

Organizatör50



 

31 
 

9. Dâhilde İşleme Rejimi ( DİR )  

Desteğin Amacı: Dünya piyasa fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle ihracatı artırmak, ihraç 

ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirme ve ihraç 

ürünlerini çeşitlendirmektir. 

Desteğin Kapsamı: İlgili destekten KOBİ’ler ve büyük işletmeler faydalanabilmektedir ve destek 

miktarında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Destek kapsamında desteklenen gider kalemleri;  

a) İthalatta gümrük vergisi ve KDV muafiyeti,  

b) Kaynak Kullanım Destekleme Fonu istisnası,  

c) Vergi, resim ve harç istisnası,  

d) Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama,  

e) TMO'dan ve T.Ş.K.'nca tespit edilen Şeker Fabrikalarından alım,  

f) Yurt içi alımlarda KDV tecil-terkin uygulaması,  

g) Yurt içi satış ve teslimlere müsaade edilmesi,  

h) İthalat sırasında alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimidir. 

 

10. Hariçte İşleme Rejimi ( HİR ) 

Desteğin Amacı: Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici 

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

dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten 

Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının 

satışının teşviki amacıyla hazırlanmıştır. 

Desteğin Kapsamı: Hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin 

tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar. 

Destek Unsurları :  

a) Elde edilen ürünlere gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet imkânı 

b) Geçici ihracat halinde ihracat esnasında alınması gereken vergi bakımından teminat 
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11. Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 

Desteğin Amacı: : Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti 

gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır. 

Desteğin Kapsamı: İlgili desteğe büyük işletme, KOBİ’ler ve işbirliği kuruluşları (Türkiye İhracatçılar 

Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odaları vb. ) başvurabilir. Destek kapsamında deteklenen gider kalemleri;  

a) Kira giderleri 

b) Tanıtım giderleri 

c) Marka tescil giderleri, 

d) Kurulum, dekorasyon giderleri, istihdam desteği (Tabela, kepenk sistemi, kamera güvenlik sistemi, 

ürünler için güvenlik sistemi, alarm ve yangın sistemi, elektrik sistemi, tadilat ve dekorasyon 

harcamaları, internet kurulumu ile genel müdür/avukat/mali müşavir ya da sektör uzman personel) 

(Türk Ticaret Merkezleri için ) dir.  

12. Marka TURQUALITY Desteği 

Desteğin Amacı: Uluslararası markalaşma 

potansiyeli olan işletmelerin, üretimden 

pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere 

kadar bütün süreçlerini kapsayacak şekilde 

yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve 

gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda 

kendi markalarıyla küresel bir oyuncu 

olabilmelerini sağlamak ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajını oluşturmak ve 

yerleştirmektir. 

Desteğin Kapsamı: İlgili desteğe TİM ( Türkiye İhracatçılar Birliği ), İhracatçı Birlikleri, Üretici 

Dernekleri, Üretici Birlikleri, Büyük İşletmeler ve KOBİ’ler başvurabilir. Yararlanılabilecek destek 

miktarı azami olarak 10.000.000 TL, yararlanma süresi 4 yıldır. Destek kapsamında desteklenen gider 

kalemleri; 

a)Marka, faydalı model, patent tescil giderleri 

b) Tanıtım, reklam, pazarlama giderleri 

c) Mağaza, ofis, depo kira, dekorasyon giderleri 

d) Reyon Raf kira giderleri 

e) Sertifikasyon giderleri 

f) Franchise (10-50 mağaza) kira dekorasyon giderleri 

g) Danışmanlık giderleri 

h) Personel giderleri 

i) Pazar araştırma rapor giderleri 
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13. E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği 

Desteğin Amacı: Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı 

kazanmalarının desteklenmesi ve e-Ticaret 

sitelerine üyelik ücretleri desteklenerek firmaların 

e-ticaret sitelerine üyeliklerinin kolaylaştırılması 

sağlanmaktır. 

Desteğin Kapsamı: Türkiye İhracatçılar Meclisi, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik 

İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya 

Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri vb. 

işbirliği kuruluşlarının proje onayına müteakip en az 250 şirketin yer aldığı proje gruplarına ilişkin 

başvurularını Bakanlığa iletilmesi yolu ile destek başvurusu yapılır. 

 

 

14. Küresel Tedarik Zincirine Giriş Desteği 

Desteğin Amacı: Proje bazlı olarak firmaların ihtiyacı olan; yazılım alımı, eğitim/ danışmanlık, müşteri 

ziyaretleri, sertifikasyon, ürün geliştirmeye dönük makine donanım alımı ve yurt dışı ofis depo 

kiralama giderlerini destekleyerek, Küresel tedarik zincirinde yer alma potansiyeline haiz firmaların 

tedarik zincirine eklemlenmesini sağlamaktır. 

 

 

 

Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet Faydalanıcı

E-Ticaret 

Sitelerine 

Üyelik 

80%

Şirket başına, bir site 

için

yıllık en fazla 2.000 ABD

Doları

1 şirket aynı siteden en fazla

3 yıl yararlanabilir.

1 işbirliği kuruluşu en fazla

5 proje yürütebilir

İşbirliği

Kuruluşları
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Desteğin Kapsamı: İlgili desteğe büyük işletme ve KOBİ’ler başvurabilir. Başvuran şirketlerin azami 1 

projesi destek kapsamındadır. Şirketlerin desteğe başvurabilmesi için, üretici olması gerekmektedir. 

Ve proje süresi 2 yıldan ibarettir. Destek kapsamında yararlanılacak miktar azami 1.000.000 ABD 

Doları, destek oranı ise %50’dir. Destek kapsamında desteklenen gider kalemleri; 

a) Yazılım alım giderleri 

b) Eğitim, danışmanlık ve müşteri ziyaretleri giderleri 

c) Sertifikasyon, test/analiz ve ürün doğrulama giderleri 

d) Makine, ekipman ve donanım alımı giderleri 

e) Yurt dışı ofis depo harcamaları giderleri 

 

15. TÜRK EXIMBANK Destekleri 

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet 

gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve 

garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli 

ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında 

toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkân 

tanımaktadır.  

a)İhracat Kredileri 

Türk Eximbank direkt olarak ihracatçıların finanse edildiği ve borçlandırıldığı İhracat Kredileri ile 

ihracatçılar için yüksek limitli, düşük maliyetli hızlı ve etkin finansal çözümler sunmaktadır. Mal ve 

döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracatını Sevk Öncesi Reeskont Kredisi programı ile yıllık 

LIBOR/EURIBOR+0,40’tan başlayan faiz oranlarıyla finanse etme imkânı sunulmaktadır. 

b)Alacak Sigortası 

Yurt dışı ve yurt içi mal/hizmet satışlarından doğan alacaklara, yurt dışında ticari ve politik; yurt içinde 

ise ticari risklere karşı tahsilat güvencesi sağlanmaktadır. Söz konusu risklerden kaynaklanabilecek 

zararlar Türk Eximbank tarafından karşılanmaktadır. Türk ihracatçıları, alacak sigortasının sağladığı 

güven mekanizması ile yeni pazarlara güvenle açılmakta, alıcılarına vadeli ödeme koşulları sunarak 

rekabet gücü ve yeni pazarlar kazanmaktadır. 

c)Uluslararası Krediler 

Uluslararası Krediler, Türkiye’den gerçekleştirilecek mal ihracatına veya yurt dışındaki projelere 

yönelik yurt dışındaki alıcıların kredi borçlusu olduğu tek kredi/ garanti programıdır. Kredinin 

borçlusu, devlet garantisi altında ilgili ülkenin kamu kurum ve kuruluşları olabildiği gibi Türk Eximbank 

tarafından muteber kabul edilerek limit tahsis edilen yurt dışı bankalar da olabilmektedir. 

Vade seçenekleri OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracata konu olan malın ya da projenin 

niteliğine göre 6 ay ile 18 yıl arasında değişmektedir 

 

*T.C. Ticaret Bakanlığı Destekleri ile alakalı ayrıntılı bilgiye www.ticaret.gov.tr ve www.kolaydestek.gov.tr web 

sitelerinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.ticaret.gov.tr/
http://www.kolaydestek.gov.tr/
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; yerli, yenilikçi, yeşil ve akıllı üretim 

sistemlerine sahip bir sanayi yapısının oluşturulması, sanayinin 

teknolojik dönüşümünün sağlanması yoluyla planlı gelişimi ve 

rekabet gücünü artırıcı işbirliklerine destek verilmesi, güvenli 

ürünlerin yer aldığı izlenebilir bir piyasanın ve sürdürülebilir bir 

üretim yapısının oluşturulması, bilimsel kapasitenin 

güçlendirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası faaliyetlerin 

yürütülmesi amaçlamaktadır.  

Türkiye’nin orta ve uzun vadeli kalkınma politikalarında yer alan 

hedeflere ulaşması, ar-ge ve inovasyon ekosisteminde sürdürülebilir 

kalkınmanın temelini oluşturan bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında sağlayacağı atılımlar ile 

mümkün olacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu bağlamda üretim anlayışında gerçekleştirilecek 

dönüşümler ile daha az kaynakla daha fazla katma değer oluşturmak ve sanayi öncülüğünde büyüme 

gerçekleştirmek amacı ile çeşitli desteklerde bulunmaktadır.  

 

1.Özel Ar-ge Merkezleri Desteği 

Desteğin Amacı: Ar-Ge ve yenilik yoluyla rekabet edebilir teknolojik bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, 

ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, maliyetlerinin azaltılması, bilginin 

ticarileştirilmesi, işbirliklerinin geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik 

yatırımlar ile yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, Ar-Ge personeli ve 

nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır. 

Desteğin Kapsamı: Bünyesinde yurt içinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman 

eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, Büyük işletme ve KOBİ’ler bu desteğe başvurabilir. Destek 

süresi süreklidir. Destek kapsamında desteklenen gider kalemleri;  

a) Ar-Ge indirimi: Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalarının tamamı. 

b) Sigorta primi desteği: İşveren hissesinin yarısı. 

c) Gelir vergisi stopajı desteği: Doktoralılar için %95, yüksek lisanslılar için %90, temel bilimlerde 

yüksek lisansı olanlar için %95, lisansı olanlar için %90, diğerleri için %80 

d) Damga vergisi istisnası: Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili belgelerden damga vergisi alınmaz. 

e) Gümrük vergisi istisnası: Ar-Ge projelerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşyalardan gümrük 

vergisi alınmaz. 

f) Temel Bilimler mezunu istihdam gideri (Aylık brüt asgari ücret kadar-2 yıllığına), 

g) Sürekli ya da kısmı çalışan öğretim üyeleri gelirlerinin döner sermaye kapsamı dışında tutulması. 
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2. Kümelenme Destek Programı 

Desteğin Amacı: Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, 

küresel ihracattan daha fazla pay alınması, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi ve 

nitelikli işgücüne sahip, aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi 

için kümelenme birlikteliklerinin başlatılması ve etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği 

ortamının güçlendirilmesini sağlamaktır. 

Desteğin Kapsamı: İlgilii desteğe, Büyük İşletme, KOBİ, Kamu Kurum Kuruluşu, Sivil Toplum 

Kuruluşları, Yükseköğretim ve Araştırma Kurumları, TGB'ler, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret ve 

Sanayi Odaları, Serbest Bölgeler, İhracatçı Birlikleri, STK'lar, İl Özel İdareleri, Yerel Yönetimler 

başvurabilir. Destek duyuruları çağrı esasıdır ve destek  tutarı azami olarak 25.000.000 TL olmakla 

birlikte; her bir iş planı iş planı toplam bütçesinin %50, her bir destek kalemi bazında %75 destekleme 

yapılmaktadır. Destek kapsamında desteklenen gider kalemleri; 

a) Küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme, 

b) Faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme, 

c) Verimlilik faaliyetleri, 

d) Yenilik faaliyetleridir.  

 

 

3. Özel Sektör Tasarım Merkezleri Desteği 

Desteğin Amacı: Tasarım yoluyla rekabet edebilir teknolojik bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, ürün 

kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, işbirliklerinin geliştirilmesi, teknoloji 

yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye 

girişinin hızlandırılması ve tasarım alanında işgücü istihdamının artırılmasıdır. 

Desteğin Kapsamı: İlgili desteğe bünyelerine tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman 

eşdeğer tasarım personeli istihdam edildiği yeterli tasarım birikimi veyeteneği olan birimlere sahip 

büyük işletme ve KOBİ’ler başvurabilir. Destek kapsamında desteklenen gider kalemleri; 
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a) Vergi indirimi: Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100'ünü 

Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir 

b) Sigorta primi desteği: İşveren hissesinin yarısı 

c) Gelir vergisi stopajı desteği: Doktoralılar için %95, yüksek lisanslılar için % 90, temel bilimlerde 

yüksek lisansı olanlar için % 95, lisansı olanlar için % 90, diğerleri için % 80 oranında desteklme yapılır. 

d) Damga vergisi istisnası: Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili belgelerden damga vergisi alınmaz. 

e) Gümrük vergisi istisnası: Tasarım projelerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşyalardan gümrük 

vergisi alınmaz. 

f) Sürekli ya da kısmı çalışan öğretim üyeleri gelirlerinin döner sermaye kapsamı dışında tutulması 

 

4. Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan İşletmelere Uygulanan Teşvikler 

1)Emlak vergisi Muafiyeti  

Organize Sanayi Bölgelerindeki binalar inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 

5 yıl süre ile emlak vergisi alınmaz. 

 

2) Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı 

İstisnası 

Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yapı ve tesislerin 

bina inşaat harcıve yapı kullanma izni harcı alınmaz. 

3) Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli 

İndirimi  

Organize Sanayi Bölgeleri onaylı sınırı içerisinde yer 

alan tüm yapılar için yapı denetim kuruluşlarına 

ödenecek hizmet bedelinde % 75 oranında indirim uygulanır. 

4) Tevhid ve İfraz İşlem Harcı İstisnası 

Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme 

işlemlerinde tevhit ve ifraz işlem harcı alınmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

*T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri ile alakalı ayrıntılı bilgiye www.sanayi.gov.tr web sitesinden 

ulaşabilirsiniz. 

http://www.sanayi.gov.tr/
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YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 

Türkiye’nin stratejik sektörleri için önem teşkil eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma 

potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Yatırım teşvik 

sisteminin amaçları;  

 Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin 

artırılması, 

 Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların 

desteklenmesi, 

 En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, 

 Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, 

 Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, 

 Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi 

 

1. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları, iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat 

potansiyellerini artırmayı hedefler. İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları 

farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri 

dikkate alınarak tespit edilmiştir. İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmış olup, 

Balıkesir ili 3. BÖLGE de yer almaktadır. 

 

* EB:İmalat sanayine yönelik  olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar. 

*İmalat sanayiine yönelik (US97Kodu:137) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri ar asında 

gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı herbir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına  15 puan ilave edilmek 

suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 

olarak uygulanır. 

 

 

 

 

I II III IV V VI

+ + + + + +

+ + + + + +

OSB ve EB Dışı 15 20 25 30 40 50

OSB ve EB İçi 20 25 30 40 50 55

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

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

+ + + + + +

İç Kredi 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli 

Kredi
1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan

Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteği

Yatırım Yeri Tahsisi

Faiz Desteği

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

BÖLGELER

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti 

Vergi İndirimi 
Yatırıma Katkı 

Oranı* (%)

Destek Unsurları
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2. Öncelikli Yatırımlar 

 

*1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği 

6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği  

**İmalat sanayiine yönelik (US-97Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi 

indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.  

3. Stratejik Yatırımlar 

Stratejik Yatırımların değerlendirilmesinde dört krtite dikkat edilir; 

- Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması 

- Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması 

- Katma değerin asgari %40 olması 

- Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde 

olması 

 

*İmalat sanayiine yönelik (US-97Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi 

indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.  

 

 

4. Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak 

yatırımların desteklenmesini hedefler. 

Büyü Ölçekli Yatırmlardan faydalanabilmek için, aşağıdaki tabloda bulunan yatırım konularından 

asgari sabit yatırım tutarları ile alakalı bilgiler belirtilmiştir. 

Destek Oran ve Süreleri*

+

+

Yatırıma Katkı Oranı (%) 40**

Vergi İndirim (%) 80**

7 yıl

+

İç Kredi 5 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan

Destek Unsurları 

Faiz Desteği

Vergi İndirimi 

KDV İstisnası

Gümrük Vergi Muafiyeti

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım Yeri Tahsisi

Destek Oran ve Süreleri*

+

+

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50**

7 yıl ( 6. Bölgede 10 yıl )

+

İç Kredi 5 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan

Sadece 500 Milyon TL ve 

Üzeri Yatırımlarda 

Destek Unsurları 

KDV İadesi

Faiz Desteği

KDV İstisnası

Gümrük Vergi Muafiyeti

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım Yeri Tahsisi
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5.  Genel Teşvik Uygulaması 

Bölge ayrımı yapılmaksızın; teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları 

kapsamında yer almayan ve belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. 

Destek İçeriği; 

1) KDV İstisnası 

2) Gümrük Vergisi Muafiyeti 

3) Gelir Vergisi Stopajı Desteği ( Sadece 6. Bölgede geçerli ) 

Bölgesel Teşvik Uygulamalarının, yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi 

hedefleri çerçevesinde; 

- OSB’lerde veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik) yapılacak yatırımlar, 

- Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar  

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan bazı yatırım 

konuları, İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2., ve 3. Bölgede gerçekleştirilmeleri durumunda 4. Bölge 

desteklerinden yararlanır. 

Sıra No Yatırım Konuları

Asgari Sabit 

Yatırım Tutarları 

(Milyon TL)

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000

2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200

3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları 200

4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları

4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200

4-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50

5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7 Elektronik Sanayi Yatırımları

8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9 İlaç Üretimi Yatırımları

10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

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

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

tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

50

I II III IV V VI

+ + + + + +

+ + + + + +

OSB ve EB Dışı 25 30 35 40 50 60

OSB ve EB İçi 30 35 40 50 60 65

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

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

+ + + + + +

Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteği

Yatırım Yeri Tahsisi

BÖLGELER

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti 

Vergi İndirimi 
Yatırıma Katkı 

Oranı* (%)

Destek Unsurları
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TÜBİTAK DESTEKLERİ 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu kısaca TÜBİTAK, 24 Temmuz 1963 

tarihli ve 11462 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması 

Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Kuruluş 

Kanununun 1’inci maddesine göre 

TÜBİTAK’ın kuruluş amacı; "Türkiye'nin 

rekabet gücü ve refahını artırmak ve sürekli 

kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili 

kurumlarla işbirliği içinde, ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, 

bunları gerçekleştirecek alt yapı ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek, bilim ve teknoloji kültürünün 

geliştirilmesinde öncülük yapmak"tır. 

 

1.Uluslararası Sanayi Ar-ge Projeleri Destekleme Programı 

Desteğin Amacı: EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje 

çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı Ar-Ge 

projelerini desteklemektir. 

Desteğin Kapsamı: İlgili desteğe KOBİ’ler ve büyük işletmeler katılabilir. Destek kapsamında 

uluslararası proje bütçesinden KOBİ’ler % 75, büyük işletmeler % 60 oranında faydalanırlar. Bu 

kapsamda desteklenen gider kalemleri;  

a) Personel giderleri, 

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri, 

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 

d) Malzeme ve sarf giderleri, 

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, 

f) Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri, 

g) Yeminli Mali Müşavirlik giderleridir. 

 

2. Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı 

Desteğin Amacı: Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan farklı çağrıların 

açılabildiği bu programda; özel sektörün ArGe ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli 

sonuçlar alması, üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin 

kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenir. 

Desteğin Kapsamı: Büyük İşletme, KOBİ, Üniversiteler/Araştırma Merkezleri, Sanayi Odaları, Ticaret 

Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları destekten faydalanmakla birlikte, program çağrısına göre 
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destekten faydalanabilecek kurum ve kuruluşlar değişiklik gösterebilmektedir. Destek miktar ve 

oranları çağrı kapsamında belirlenmektedir. Destek kapsamında desteklenen gider kalemleri; 

a) Personel giderleri 

b) Proje teşvik ikramiyesi 

c) Bursiyer giderleri 

d) Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri 

e) Hizmet alımları 

f) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri 

g) Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri 

h) Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri 

i) Genel giderler 

 

3. Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 

Desteğin Amacı: Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve 

teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden 

kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda,  ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması 

yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Desteğin Kapsamı: İlgili destek 

programına, Müşteri Kuruluş (Büyük 

İşletme ve KOBİ’ler) ve Yürütücü 

Kuruluş (Üniversite) ortak başvuru 

yapabilecektir. 1 milyon TL’ye kadar 

olan proje bütçesi 

desteklenebilecektir. Azami destek 

süresi 24 aydır. TÜBİTAK’ın 

karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri 

Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin 

%75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. 

Destek kapsamında desteklenen gider 

kalemleri; 

a) Personel giderleri 

b) Bursiyer giderleri 

c) Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri 

d) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 

e) Malzeme ve sarf giderleri 

f) Hizmet alım giderleri 

g) Yeminli Mali Müşavirlik giderleri ile fizibilite desteği  
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4. Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı 

Desteğin Amacı: Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve Türkiye’nin belirli 

bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır. Alanında öncül bilimsel 

ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının 

belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.  

 

Desteğin Kapsamı: İlgili desteğe başvuru yapacak ana kuruluşun son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge 

yoğunluğunun en az %1 son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir. 

Niyet beyanının Yürütme Komitesi tarafından uygun bulunması halinde başvuru aşamasına geçilir ve 

Ana kuruluş ya da kuruluş (Ana kuruluşun en az %49 hissesine ve yönetim hakkına sahip olduğu, 

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi) programa başvuru yapabilir. Destek kapsamında desteklenen 

gider kalemleri; 

a) Personel giderleri 

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri 

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 

d) Malzeme ve sarf giderleri 

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri 

f) Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri 

g) Yeminli Mali Müşavirlik giderleri 

h) Teşvik Ödülü (KOBİ ise) 
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5. KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı 

Desteğin Amacı: Destek kapsamında projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle 

KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje 

yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme 

kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları 

hedeflenmektedir. 

Desteğin Kapsamı: KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBİ’ler tarafından yürütülen 600.000 

TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda 

desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir. Destek kapsamında 

desteklenen gider kalemleri; 

a) Personel giderleri, 

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri, 

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 

d) Malzeme ve sarf giderleri, 

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, 

f) Ar-Ge hizmet giderleri, 

g) Proje hazırlama ve hazırlatma giderleri ile Yeminli Mali Müşavirlik giderleri, 

h) Teknogirişim sermaye şirketleri tarafından sunulan proje kapsamında proje genel gider desteği 

i) Teşvik Ödülü. 

 

6. Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı 

Desteğin Amacı: Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme 

(Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine 

katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. 

 

 

 



 

45 
 

 

Desteğin Kapsamı: İlgili destek programı sürekli bir destek progaramıdır. Desteklenen projeler 

dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak dönemsel destek oranı ile desteklenir. 

Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak uygulanır. Destek süresi proje 

bazında en fazla otuz altı (36) aydır. Destek kapsamında desteklenen gider kalemleri;  

 

a) Personel giderleri 

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri 

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 

d) Malzeme ve sarf giderleri 

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri 

f) Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri 

7. Patent Destek Programı 

Desteğin Amacı: Ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılmasını, gerçek ve tüzel kişilerin 

patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesini ve ülkedeki patent sayısının artırılmasını sağlamaktır. 

Desteğin Kapsamı: İlgili destek programına 

Girişimciler, KOBİ’LER, Kamu Kurum Kuruluşları, 

Üniversiteler ve Araştırmacılar 

katılabilmektedir. Gerçek kişiler bir takvim yılı 

içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, 

Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 

(yirmi) patent başvurusu için desteklerden 

faydalanabilirler. Destekleme ulusal ve 

uluslararası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

TPE ulusal patent başvurularında: 

a) Araştırma Raporu desteği, İnceleme Raporu 

desteği  

b) Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği  

c) Patent alınması durumda ise patent sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil 

Ödülü  

WIPO, EPO, USPTO, ve JPO'ya yapılan patent başvurularında: 

a) Başvuru veya Araştırma Raporu desteği, İnceleme Raporu desteği 

b) EPO, USPTO veya JPO'dan patent alınması durumunda Patent Ödülü 

 

*Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Destekleri ile alakalı ayrıntılı bilgiye 

www.tubitak.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 

DESTEKLERİ 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.07.2009 tarihinde 

2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan kalkınma 

ajanslarından biridir. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri sınıflamasına 

göre TR22 Düzey-2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) faaliyet 

göstermektedir. 

Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 

arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin 

kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi 

hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak 

amacıyla kurulmuştur. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı; 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 

“Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” usul ve esasları doğrultusunda gerçek 

veya tüzel kişilere mali ve teknik destekler verir. Ajans tarafından verilen destekler aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

 

1.Teknik Destek 

Ajansın, bölgedeki yerel aktörlere bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak konularda kurumsal 

kapasitelerinin artırılması amacıyla herhangi bir mali destek vermeksizin Ajans personeli ya da -ihtiyaç 

duyduğu durumda- hizmet alımı yoluyla verdiği destek türüdür.  

Bu program kapsamında belirlenmiş uygun başvuru sahipleri(kamu kurum ve kuruluşları, yerel 

yönetimler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları vb.) ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili eğitim, 

program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık 

sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma konularında destek talebinde bulunabilirler. 

2. Faiz Desteği 

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında 

imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler 
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karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız 

yardımdır. 

Bu destek türü Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından henüz uygulanmamaktadır. 

3. Faizsiz Kredi Desteği 

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile 

Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle 

kredi verilmesini ve bu mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkân 

veren karşılıksız yardımdır. Bahsi geçen nitelikler, Ajans tarafından bölge plan ve programları ile Ajans 

çalışma programlarında belirlenir. 

Bu destek türü Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından henüz uygulanmamaktadır. 

4. Güdümlü Proje Desteği 

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik 

olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve 

yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. 

Güdümlü proje desteğinde genel olarak, özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve 

ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve 

ihtisaslaşmanın desteklenmesi amaçlanmakatadır. Bunun yanında özel bilgi, beceri ve teknolojilerin 

geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite 

sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği 

ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve 

organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan 

kaynaklarının geliştirilmesi esastır. 

5. Proje Teklif Çağrısı 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, yılın belli dönemlerinde Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle başvurusu 

yapılan projelere mali destek sağlar. Başvurusu yapılan projelerin Ajans tarafından belirlenen 

önceliklerle uyumlu olması zorunludur. Ajansın belirlediği öncelikler, bölge planında bölgenin 

gelişmesi ve kalkınması için belirlenen gelişme eksenlerinin uygulanmasını sağlayacak önceliklerdir. 

6. Fizibilite Çağrısı 

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge 

ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin 

geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına verilen doğrudan mali destek türüdür. 

Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören 

faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir. Destek süresi en fazla bir yıldır. Bu tür desteklerde proje 

teklif çağrısı usulü uygulanmaz. 

 

* Günay Marmara Kalkınma Ajansı’nın  (GMKA) Destekleri ile alakalı ayrıntılı bilgiye www.gmka.gov.tr web 

sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DESTEKLERİ 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) 

kuruluş amacı, ulusal kalkınma plan, program ve 

stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, 

Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan 

kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma 

programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri 

gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, TKDK, Avrupa 

Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma 

Programlarının (IPARD I ve IPARD II) uygulayıcı kurumudur. 

Türkiye’deki tarımsal işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlayan IPARD programı 

çerçevesinde 42 ilde; tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım alanlarında faaliyet 

gösteren işletmelere, üretici bireylere, kooperatiflere ve üretici birliklerine hibe programları aracılığı 

ile finansman desteğinin sağlanması planlanmıştır. 

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Şöyle ki 

destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması 

durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali 

durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme faizi ile birlikte geri alımı söz konusudur. 

Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerinde kabul 

edilmektedir. Başvuru paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili “Başvuru Çağrı İlanı”nda 

belirtilmektedir.  Proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı 

uygulayacakları İlde yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. 

Başvuru sahibi 4 Harcama alanında alıma çıkabilir. Bunlar; Makine-Ekipman alımı, Yapım İşleri, Hizmet 

alımı ve Görünürlük Harcamalarıdır. 

Bir projenin uygun görülmesi mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla tüm 

şartları sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, IPARD programında belirlenen 

destek bütçesinin elverdiği kadar proje destek kapsamına alınacak ve bu projeler için sözleşme 

imzalanacaktır. Bütçe yetersizliğinden dolayı sıralamaya giremeyen projeler uygun olsa dahi 

desteklenemeyecektir. 
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IPARD kapsamında desteklenen konular ve sektörler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Destekleri ile alakalı ayrıntılı bilgiye 

www.tkdk.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 

101 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

201 - Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü

Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü

202 - LEADER Yaklaşımı-Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması

202 - LEADER Yaklaşımı-Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması

302 - Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi 

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Makine Parkları

Yenilebilir Enerji Yatırımları
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T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DESTEKLERİ 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin ve dünya pazarlarının 

ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği 

gerçekleştirmek, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir 

kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek 

amacıyla politika belirlemek ve uygulamayı kurum olarak misyon 

edinmiştir.  

Bunun yanında, sürdürülebilirlik esası istikametinde bütün 

canlıların hayat standartlarının yükseltilmesi gayesiyle; orman, su 

kaynakları ve biyolojik çeşitliliğinin korunması, geliştirilmesi ile 

güvenilir meteorolojik verileri üretmek gibi amaçlar doğrultusunda çalışan Bakanlık, bu hedeflere 

ulaşmak için çiftçiye çeşitli desteklerde bulunmaktadır. Bu destekler daha ayrıntılı incelenecek olur 

ise; 

a)Alan Bazlı Destekler: Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi, toprak analizi, meyve- sebze, örtü 

altı, süs bitkileri gibi çeşitli iyi tarım uygulamaları, organik tarım ve hayvancılık için kullanılan alanın 

dekar başına ile mazot ve gübre desteği bu kapsama girmektedir. 

b)Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği: Örtü altı bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara 

karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ve kimyasal ilaç kullanımının 

azaltılması amacıyla dekar başına destekleme yapılmaktadır. 

c)Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler: Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma (ÇATAK) programı, 

geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu, sertifikalı fidan üretimi, sertifikalı fidan/fide ve 

standart fidan kullanımı, yurt içi sertifikalı tohum kullanımı ve yurt içi sertifikalı tohum üretimi ile 

alakalı kalemleri içeren destek paketidir. Bu destek kalemleri dekar alan başına hesaplama ile 

desteklenmektedir. Ayrıca tarımsal yayım ve danışmanlık kapsamında ziraat odaları ile birlik ve 

kooperatiflerin faydalanabilecekleri bir destek de bu kapsamdadır. 
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d)Fark Ödemesi Destekleri: Yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola (kolza), aspir, dane 

mısır, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek, zeytinyağı ve yaş 

çay gibi atrımsal ürünler için üretilen ürünün kilogramı başına fark ödemesi desteklemesi 

yapılmaktadır. 

e)Hayvancılık Desteklemeleri: Buzağı-malak desteği, anaç koyun – keçi desteği, arıcılık, çeşitli 

hayvansal hastalıklara ( Brucellosis ve Şap hastalığı ) karşı hayvan başına aşılama, büyükbaş küpe 

uygulaması, besilik erkek sığır, çiğ sütün değerlendirilmesi ve hastalıktan ari işletmelerin 

desteklenmesi şeklinde çeşitli alanalarda hayvan başına destekleme ödemleri yapılmaktadır. Ayrıca 

hayvancılıktaki genetik kaynakalrını korumaya yönelik çalışmalarında desteklenmesi yönünde çalışma 

yapılmaktadır. 

f)Su Ürünleri Desteklemeleri: Kapalı sistem üretimi, alabalık, çipura, levrek, midye ve yeni türlerin 

üretimini katkı sağlayıcı desteklemeler yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri ile alakalı ayrıntılı bilgiye www.tarimorman.gov.tr web sitesinden 

ulaşabilirsiniz. 
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AVRUPA BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMLARI 

Avrupa Birliği, yirmi sekiz üye ülkeden oluşan ve toprakları 

büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik 

bir örgütlenmedir. Avrupa Birliği, içinde 500 milyondan fazla 

insanın yaşadığı devletlerarası ve çok uluslu bir oluşumdur. 

28 üye ülkeden (İngiltere dâhil) oluşan birliğin idare, 

denetim, temsil, yasama ve karar alma alanlarında oldukça 

karmaşık bir işleyişi vardır. Basite indirgendiğindeAB Konseyi, AB Komisyonu ve AB Parlamentosu 

olarak üç ana kurumdan söz edilebilir. 

Avrupa Birliği, üye ve üye olmaya aday ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile 

başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olmasının şart olduğu çeşitli destek 

programları açıklamaktadır. Program bütçelerinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü, yatırım 

içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım 

projeleri gibi) verilmektedir. 

 

1.COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği ) PROGRAMI  

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (Competitiveness of Enterprises and SMEs - COSME) 

Programı, AB tarafından küresel ekonomik kriz sonrası AB ekonomisinin yeniden canlandırılması için 

uygulanan Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında KOBİ’lerin önemi dikkate alınarak 

geliştirilmiş bir Birlik Programıdır. Program 2014-2020 tarihlerini kapsamaktadır. 

Program kapsamında, işletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması, 

iktisadi faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, girişimcilik 

kültürünün teşvik edilmesi ve KOBİ'lerin kurulmasını ve büyümesini 

sağlayacak en elverişli ortamın yaratılması için çeşitli insiyatifler 

desteklenmektedir. COSME programının bütçesi 7 yıl için yaklaşık 2,3 

milyar Euro’dur.  

COSME özellikle KOBİ’leri hedeflemektedir. Mikro işletmelere, zanaatla 

ilgilenen işletmelere, tek çalışanlı işletmelere, liberal mesleklere ve sosyal 

işletmelere; potansiyel, yeni, genç ve kadın girişimcilere vb. özel önem verilmektedir. Programın 

temel araçları aşağıda belirtilmektedir:  

1. Finansmana Erişim (Kredi Garantileri, Risk Sermayesi)  

2. Pazarlara Erişim (Avrupa İşletmeler Ağı, Sınai Mülki Haklar)  

3. İşletmeler için Çerçeve Koşullar (Avrupa Küçük İşletmeler Yasası, Gıda, İnşaat, Turizm, Maden 

vb. sektörler, Kümelenme)  

4. Girişimcilik ve Girişimci Kültür (Genç Girişimciler için ERASMUS) 
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2. ERASMUS+ PROGRAMI 

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında 

farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır.  

Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki 

eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor 

alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır.  

 

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (AE, Key Action, 

KA)  ve 2 Özel Eylem altında toplanmaktadır; 

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği 

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek 

Özel Eylem1: Jean Monnet Programı 

Özel Eylem2: Spor Destekleri 

Bu kitapçıkta özellikle Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen 3 Ana Eyleme odaklanılacaktır. 

ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 

Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler; eğitim, öğrenim/öğretim, staj, profesyonel 

gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ve gönüllü çalışmalar şeklinde olabilir.  

Yükseköğretim alanında ise; program ülkelerindeki yararlanıcılar, Avrupa sınırları içerisinde veya 

dünyanın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma ve ders verme fırsatına 

sahiptirler. Bu sayede Erasmus+ Programı ile Avrupa’da yükseköğretime olan ilginin arttırılması ve 

aynı zamanda Avrupa dışındaki ülkelerde yükseköğretimin geliştirilmesi için elverişli bir ortam 

oluşturulacaktır. 

ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ 

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği; eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ 

bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri 

bağlamında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) oluşturulmasına fırsat vermektedir. 

Ortaklıklar kurularak işbirliği halinde gerçekleştirilecek projeler, başvuru sahibinin ülkesindeki ulusal 

ajans tarafından yönetilen ülke merkezli projeler ve başvuruların Brüksel’de bulunan Avrupa 

Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapıldığı merkezi faaliyetler olmak üzere ikiye ayrılır. 
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Bu AB programında yer alan bu 3 proje tip, şöyle özetlenebilir; 

2.1. Stratejik Ortaklıklar: Proje başvuruları yerel ulusal ajanslara yapılan Stratejik Ortaklıklar 

kapsamında; kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların 

geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin kurumları 

arasında stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri desteklenmektedir. 

- Okullar, yerel/bölgesel okul yönetimleri, öğretmen eğitimi kurumları ve anabilim dalları, farklı 

ülkelerdeki diğer türdeki kurumların yenilikçi ve model uygulamalar geliştirmelerini ve 

transfer etmelerini sağlamak, 

- Yükseköğretimde kalite ve yenilikçiliği teşvik etmek için yükseköğretim kurumları ile ana 

paydaşlar arasında daha güçlü işbirliğini gerçekleştirmek, 

- Mesleki eğitim-öğretim sağlayıcıları ile yerel/bölgesel iş dünyası kurumları arasında ulusötesi 

işbirliklerini gerçekleştirmek, 

- Yetişkinlere kaliteli eğitim-öğretim fırsatları sağlamak ve yetişkin eğitimi sağlayıcılarının 

öğrenme taleplerini güçlü şekilde karşılamak, 

- Yetişkin eğitimi ve öğretimi konusunda ulusal politikaların ve AB ülkeleri arasında diyaloğun 

geliştirilmesine katkı sağlamak, 

- Programa açık ülkelerle dünyanın farklı yerlerinden diğer ülkeler arasında (ACP, Latin 

Amerika, Asya, Sanayileşmiş ülkeler)  gençlik alanında işbirliği ve mübadeleleri teşvik etmek 

gibi amaçları bulunmaktadır. 

2.2. Sektörel Beceri Ortaklıkları: Merkezi faaliyetler kapsamında yer alan Sektörel Beceri 

Ortaklıkları; mesleki eğitim sistemlerinin, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu 

sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine cevap 

verebilirliğini arttırmayı hedefleyen uluslararası sistemlerdir. Bu faaliyet kapsamında uygun kabul 

edilen sektörler şunlardır: 

 Tekstil, giyim, deri ve ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini oluşturan sektörler, 

 İleri imalat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eko-inovasyon (çevre teknolojileri) gibi beceri 

uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa komisyonu’nun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği 

sektörler, 

 Kültürel ve yaratıcı endüstriler 

2.3. Bilgi Ortaklıkları: Merkezi faaliyetler kapsamında yer alan Bilgi Ortaklıkları; yükseköğretim ve iş 

dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı 

projelerdir. Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve geniş sosyo-ekonomik çevrede 

yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi 

hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel özelliği şunlardır: 

 Yükseköğretimde yenilikçilik (inovasyon), 

 Üniversite- iş dünyası sürdürülebilirliği, 

 Proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etkinin güçlendirilmesi 

ANA EYLEM 3:  POLİTİKA REFORMUNA DESTEK 

Merkezi faaliyetlerin gerçekleşebileceği Politika Reformuna Destek; bilimsel temellere dayalı politika 

yapımının teşvik edilmesi ve bu alanda iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla Erasmus+ Programının 

ana eylemlerinden biri olarak belirlenmiştir. Politika Reformuna Destek başlığı altında bir yandan AB 

üyesi ülkelerdeki politika reformunun desteklenmesi, diğer yandan AB üyesi olmayan ülkelerle bu 

alanda işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması mümkün olabilecektir. 
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3. HORİZON 2020 PROGRAMI  

Horizon 2020 programı, Avrupa’nın 

araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini 

güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini 

teşvik etmek, AB Üye Ülkeleri, Programa 

Asosiye Ülkeler ve AB’nin işbirliği yaptığı 

diğer ülkeler ile AB politikaları kapsamında 

işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmek 

amacıyla yürütülmektedir. Horizon 2020 Programının Ulusal Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından 

yürütülmektedir. Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 2014-2020 

yılları arasındaki dönem içerisinde yaklaşık 80 Milyar Euro’luk bir bütçe ile hayata geçmiştir. 

Horizon 2020 programından, Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri, Bireysel Araştırmacılar, 

Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Uluslararası 

Organizasyonlar faydalanabilmektedir. 

Avrupa Birliği’nin yeni Ar-Ge ve Yenilik Programı Horizon 2020 üç bileşenden oluşmaktadır. 

1. Bilimsel Mükemmeliyet 

2. Endüstriyel Rekabetçilik ve Liderlik 

3. Toplumsal Sorunlara Çözümler 

1. Bilimsel Mükemmeliyet 

Desteğin Amacı: Dünya standartlarında bilimin, ileri düzey araştırma yeteneği geliştirilmesinin ve 

araştırmacıların en iyi altyapılara erişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

a) Avrupa Araştırma Konseyi: Bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül (frontier) araştırmayı 

destekleyerek Avrupa’da dinamizm ve mükemmeliyet ile yaratıcılığı güçlendirmek ve Avrupa’yı en iyi 

araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmektir. 

- Başlangıç Düzeyi Araştırmacı Desteği 

- Güçlendirme Desteği (Consolidator Grant) 

- İleri Düzey Araştırmacı Desteği (Advanced Grant)  

- Sinerji Desteği (Synergy Grant) 

b) Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları: Marie Skłodowska Curie 

Araştırma Programları ve Bursları nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan 

potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler 

arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir 

cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. 

        -      Bireysel Araştırma Bursları 

        -       Yenilikçi Eğitim Ağları 

        -      Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı 

        -      Burslara Katkı Fonu 

        -      Araştırmacı Gecesi Etkinliği 
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2. Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik 

Desteğin Amacı: Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bileşeni altında yeni iş sahaları yaratarak istihdam 

artışının sağlanması, anahtar teknolojilere stratejik yatırımların, Ar-Ge için özel sektör yatırımının ve 

yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Horizon 2020 Programına AB Üye Ülkeleri veya 

Asosiye Ülkeler’de yer alan KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir. Çağrı her zaman açıktır. 

3. Toplumsal Sorunlara Çözümler 

Desteğin Amacı:  Toplumsal Sorunlara Çözümler Bileşeni altında ise toplumsal sorunlara çok disiplinli 

ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Projelere katılım için en az 3 farklı AB Üye Ülkesi veya Asosiye Ülke’den 3 farklı kurumun bir araya 

gelmesi gerekmektedir. Toplumsal Sorunlara Çözümler Bileşenine üniversiteler, araştırma merkezleri, 

KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları başvuruda bulunabilir. 

Projelere başvurular, farklı ülkelerin oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından her sene açılan konu 

güdümlü çağrıları takiben, doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılır. 

4. İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) 

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 

2020 döneminde nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli 

sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla 

mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına 

destek verilmesi amacıyla uygulanacaktır. 

Programın hedefleri: 

(1) AB hedeflerinin sahiplenilmesinin arttırılması ve istihdam, 

sosyal işler ve içerme alanlarındaki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun 

güçlendirilmesi; 

(2) İşgücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi; 

(3) AB mevzuatının modernize edilmesi ve etkili uygulanmasının sağlanması; 

(4) Coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam fırsatlarının arttırılması; 

(5) Mikrofinansın özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için erişilebilirliğinin 

arttırılması 

(6) Sosyal girişimlerin finansmana erişimlerinin arttırılmasıdır. 

 

 

 

 

* Avrupa Birliği Destekleri ile alakalı ayrıntılı bilgiye www.ab.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 


