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İÇİNDEKİLER

ISPARTA TİCARET ve SANAYİ ODASI

GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım desteklerinin uygulanması açısından 28/8/2002 tarihli 
ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan İstatis-
tiki Bölge Birimleri Sınıflandırması- Düzey 2 bölgeleri, sosyo-
ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört gruba 
ayrılmıştır. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları 
her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate 
alınarak belirlenmiştir. 

Yatırım Teşvik Belgeli yatırımlarda, tasarrufları yatırıma yön-
lendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun tek-
nolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, 
istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için 
yatırımlar devlet tarafından desteklenmektedir.
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GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

İletişim : www.hazine.gov.tr  

1. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 
ALINMASI

Teşviklerden yararlanabilmek için yatırımcı 
tarafından Hazine Müsteşarlığı’na müracaat 
edilerek Yatırım Teşvik Belgesi alınmalıdır.

2. SABİT YATIRIM TUTARLARI:
Birinci ve ikinci bölgede yapılacak yatı-

rımlar için 1 Milyon TL’dir.

3. DESTEKLENMEYECEK 
HARCAMALAR:

 Müracaat tarihinden önce gerçekleştiril-
miş harcamalar.

 Kullanılmış yerli makine ve teçhizatlar.

 Binek araçlar.

 Sofra ve mutfak eşyası, mobilya.

 Baskı, basım ve matbaa makineleri

 Gıda ve hayvancılıkta, kamyon, kamyo-
net ve soğutucu üniteler.

 Uçak ve helikopter.

 İnşaat malzemeleri. 

4. TR61 BÖLGESİNDE 
UYGULANACAK TEŞVİKLER:

4.1. Genel Kapsamda Uygulanacak 
Destekler:

 Gümrük vergisi muafiyeti

 KDV istisnası

4.2. Ar-Ge ve Çevre Yatırımlarına 
Uygulanacak Destekler:

 Gümrük vergisi muafiyeti

 KDV istisnası

 Faiz Desteği

4.3. Bölgesel ve Büyük Ölçekli 
Yatırımlarda Uygulanacak Destekler:

 Gümrük vergisi muafiyeti

 KDV istisnası

 Vergi indirimi

 Sigorta primi işveren hissesi desteği

 Yatırım yeri desteği

Vergi İndirimi:
    31.12.2011 tarihine kadar yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki 

tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. 

Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği
İstihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asga-

ri ücrete tekabül eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Müsteşarlıkça 
karşılanır.

Yararlanılan sigorta pirimi işveren hissesi desteği tutarı bölgesel uy-
gulama kapsamında desteklenen yatırımlarda gerçekleşen sabit yatırım 
tutarının 1. Bölgede %6’sı, 2. Bölgede %8’ini, 3. Bölgede %10’unu ve 4. 
Bölgede %14’ünü geçemez. Bölgesel desteklerden yararlanan yatırımlar 
kapsamındaki KOBİ’ler için bu oranlara tüm bölgelerde 5’er puan ilave 
edilir.  

1.2. Yatırım Teşvik Belgesi İçin 
Gerekli Dokümanlar:
1. Müracaat dilekçesi.

2. Yatırım bilgi formu.

3. Noter tasdikli imza sirküleri.

4. 400 TL’lik müracaat bedeli makbuzu.

5. Firmanın son Türkiye Ticaret Sicil Gaze-
tesi ve onaylı örneği

6. SSK’dan alınacak prim borcu ile alakalı 
temiz kağıdı.

7. “ÇED” olumu kararı  ya da “ÇED” ge-
rekli değildir kararı.

8. Yatırım karakteristiğine göre istenebi-
lecek belgeler “ EPDK lisans tarihi ve 
numarası, Turizm Yatırımı, Maden işlet-
me ruhsatı ve izni gibi”

9. Yatırım yapılacak taşınmazın tapu bel-
gesi ya da en az 5 yıllık kira sözleşmesi.

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler Yatırıma 
katkı oranı 

(%)

Kurumlar vergisi 
veya gelir vergisi 
indirim oranı (%) 

Yatırıma 
katkı oranı 

(%)

Kurumlar vergisi 
veya gelir vergisi 
indirim oranı (%)

1 15 50 25 50

2 25 60 35 60

3 35 80 45 80

4 55 90 65 90

BÖLGELER 31.12.2011 Tarihine

Kadar Başlanılan Yatırımlar

01.01.2012 Tarihinden

İtibaren Başlanılan Yatırımlar

1 2 Yıl -

2 3 Yıl -

3 5 Yıl 3 Yıl

4 7 Yıl 5 Yıl
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5. TR61’ de Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar:
 Bisküvi, makarna, küp şeker, yufka…

 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler.

 Bitkisel üretim (seracılık ve kültür mantarı hariç)

 Hayvancılık yatırımları ( bölgesel yatırımlar kapsamında 
desteklenecek yatırımlar hariç

 Tuğla kiremit üretimine yönelik yatırımlar.

 Kütlü pamuk işleme.

 Rödovanslı madencilik.

 Sentetik elyaf ve iplik.

 İplik ve dokuma.

 Kurs, dershane…

 Hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, tahlili laboratuar-
ları dışındaki sağlık sektörü yatırımları.

 Oteller, tatil köyleri, apart oteller ve dağ evleri dışındaki 
turizm konaklama tesisleri.

 Ulusal çapta yayın yapanlar haricindeki basın yayın ya-
tırımları.

 Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri.

 AVM, toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.

 Akaryakıt, kara taşıtları bakım onarım ve servis.

 Kayıt amaçlı stüdyo yatırımları

 Çamaşırhane ve halı yıkama

 Gösteri merkezi yatırımları.

 Kapalı alanı 500 m2’nin altında kalan soğuk hava deposu 
yatırımları.
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Teşvikten Yararlanacak Sektörler Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri
Madencilik ve Taşocakçılığı Yatırımları 1 milyon TL
Gıda ürünleri ve içecek imalatı 2 milyon TL
Entegre hayvancılık yatırımları 
( damızlık hayvancılık yatırımları dahil)

Süt İnekçiliği entegre tesislerinde 500 büyükbaş.
Büyükbaş besicilik entegre tesislerinde 700 büyükbaş/dönem
Entegre damızlık büyük baş hayvan yetiştiriciliği 500 büyük baş/dönem
Entegre damızlık küçük baş hayvan yetiştiriciliği 2000 küçük baş/dönem
Süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem
Kanatlı entegre tesislerinde 200 bin adet/dönem

Seracılık 40 dekar
Su ürünleri yetiştiriciliği 1 milyon TL
Derinin tabaklanması ve işlenmesi (Sadece OSB’ler de) 1 milyon TL
Ağaç (mobilya hariç) ve mantar ürünleri imalatı, hasır ve 
buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı

4 Milyon TL

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (entegre tesisler) 10 milyon TL
İlaç/eczacılık ve tıpta kullanılan kimyasal ve 
bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı

4 milyon TL

Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 1 milyon TL
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
(sadece çimento, beton veya suni taştan inşaat amaçlı 
prefabrik yapı elemanları)

4 milyon TL

Makine ve teçhizat imalatı 4 milyon (revolver ve tabancalar için 1 milyon TL)
Elektrik makine ve cihazları 4 milyon TL
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları ima-
latı

4 milyon TL

Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) 4 milyon TL
Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 4 milyon TL
Oteller 3 yıldız ve üzeri
Öğrenci yurtları 100 öğrenci
Soğuk hava depo hizmetleri 1000 metrekare
Lisanslı depoculuk 2 milyon TL
Eğitim hizmetleri (okul öğrencisi eğitim hizmetleri dahil, 
yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

1 milyon TL

Hastane yatırımı, huzurevi 100 kişilik huzurevi
Tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri
Hava taşıtları motorlarının bakım ve onarımı
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KOSGEB
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı

Ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını 
sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde et-
kin, dünyada örnek alınan kuruluş olmak ve KOBİ’lerin rekabet 
güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya 
yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekono-
mik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak vizyon ve misyo-
nu ile kısa adıyla KOSGEB kurulmuştur.

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
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T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB

1. GENEL DESTEK PROGRAMI
Amaç: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaç-

larının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, 
rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, 
sanayide entegrasyonunu ekonomik gelişme-
lere uygun biçimde gerçekleştirmek amaç-
lanmıştır. 

Genel destek programından yararlanabil-
mek için KOSGEB veri tabanı kaydı zorunlulu-
ğu vardır. www.kosgeb.gov.tr adresinde KOBİ 
Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanı 
doldurularak veri tabanına kayıt yapılır. İşlet-
me güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl 
Hizmet Merkezine teslim etmek durumunda-
dır. 

Genel Destek Programının süresi 3 yıldır. İş-
letmenin talebi halinde 3 yıllık süreden sonra 
program yeniden başlatılabilir. 

GENEL DESTEK PROGRAMI

1- Yurtiçi Fuar Desteği

2- Yurtdışı İş Gezisi Desteği

3- Tanıtım Desteği

4- Eşleştirme Desteği

5- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

6- Danışmanlık Desteği

7- Eğitim Desteği

8- Enerji Verimliliği Desteği

9- Tasarım Desteği

10- Sınaî Mülkiyet Hakları Desteği

11- Belgelendirme Desteği

12- Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

GENEL DESTEK PROGRAMI

DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

1.ve 2. Bölgeler İçin: %50

3. ve 4. Bölgeler İçin: %60

1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000

3 Tanıtım Desteği 15.000

4 Eşleştirme Desteği 15.000

5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000

6 Danışmanlık Desteği 15.000

7 Eğitim Desteği 10.000

8 Enerji Verimliliği Desteği 30.000

9 Tasarım Desteği 15.000

10 Sınaî Mülkiyet Hakları Desteği 20.000

11 Belgelendirme Desteği 10.000

12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000

Yurt İçi Fuar Desteği
Yurt içi fuar desteği ile KOBİ’lerin ürün tanıtımı noktasında pa-

zarlama ve pazar kapasitelerinin artırımı amaçlanmaktadır.

 Yer kirası, stand ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, 
fuar alanının genel düzenlenmesi ile ilgili hostes, genel ta-
nıtım, genel temizlik ve gerekli olabilecek diğer hizmet gi-
derleri karşılanır.

 Program süresince destek üst limiti 30.000 TL’ dir. 

 Bir önceki fuara göre net fuar alanının azami %40’ı destek 
kapsamına girer.

 İlk defa düzenlenen bir fuar destek almaz.

 Her bir fuar için destek işletme başına azami 50 m2’dir.

 Makine, mermer gibi büyük ürün sergileyecek firmalar için 
destek azami 100 m2’ye kadar artırılabilir.

 Yurt içi uluslar arası fuar başına destek azami 120 TL/m2’dir.

 Yurt içi ihtisas ve İzmir Enternasyonal Fuarı için destek aza-
mi 80 TL/m2’ dir.

İletişim : www.kosgeb.gov.tr 
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Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
 Yurt dışı iş gezisi destek programı işlet-

melerin dış dünya ile entegrasyonunu ar-
tırabilmek için çeşitli konu başlıklarında 
destek sağlamaktadır.

 Konaklama, ulaşım, tercüme ve rehberlik, 
fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon 
giderleri desteklenir.

 Sektör farkı gözetmeksizin en az 10 işlet-
me olmalıdır.

 Toplam destek miktarı 10.000 TL ve her 
bir yurt dışı iş gezisi için azami destek 
miktarı 2.000 TL’dir.

 İşletme sahibi, ortağı veya çalışanı des-
tekten faydalanıp, iş gezisine katılabilir.

 Meslek Kuruluşları ile toplantı, işletmele-
ri ile ikili görüşmeler, Sanayi 
bölgesi, teknopark gezileri, 
finans grupları v.b. ile gö-
rüşmeler, yurt dışı fuar 
ziyareti aktivitelerin-
den en ikisi destek 
alabilmek için ya-
pılmalıdır.

Tanıtım Desteği
KOBİ’lerin pazarlama kapasitelerini artırabilmek amacıyla yapa-

cakları yazılı ve görsel tanıtımlar için destek sağlanmaktadır.

1- Broşür ve ürün katalogu desteği

2- Etiket baskılı CD

3- Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme

Her bir destek azami 5.000 TL’dir. Destekten yararlanmak isteyen 
firmaların Yurt İçi Marka Tescil Belgeleri olmak zorundadır. Proje 
süresince destek üst limit 15.000 TL’dir.

3.1 Broşür ve Ürün Kataloğu
Broşür; 

 En az iki sayfa olmalıdır.

 İsteğe bağlı renkli, kırımlı olabilir.

 İşletmenin ürün, hizmeti hakkında özet bilgi olmalıdır.

 Basım tarihi ve basım yapan işletmenin adı bulunmalıdır.

 En az 2.000 adet olmalıdır.

 KOSGEB logosu ve internet adresi yer almalıdır.

Ürün Kataloğu;

 En az 8 sayfa ve 4 renk baskılı olmalıdır

 İçerikte; işletmenin tanıtım, detaylı ürün- hizmet, 

iletişim bilgileri, basım tarihi ve basım yapan işletme adı olmalı

 En az 1000 adet olmalıdır.

 KOSGEB logosu ve internet adresi yer almalıdır.

3.2 Etiket Baskılı Tanıtım Amaçlı CD
 İşletmenin tanıtım ve detaylı ürün bilgileri yer almalıdır.

 En az 90 sn’ lik seslendirilmiş tanıtım filmi, iletişim bilgileri, 
hazırlanış tarihi bulunan, etiket baskılı ve interaktif olmalıdır. 

 En az 1.000 adet olmalı ve KOSGEB logosu ve internet adresi 
yer almalıdır.

3.3 Yurt Dışında Yayınlanan /
Dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme

 Yurt içi veya dışında basılan ve yurt dışında yayınlanan/dağıtı-
lan basılı yayınlara verilen reklamları içerir.

 KOSGEB logosu ve internet adresi yer almalıdır.

Eşleştirme Desteği
Eşleştirme Merkezlerinden alınacak, da-

nışmanlık, organizasyonel, daimi sergi alanı 
hizmetlerine destek verilir. Destek üst limiti 
program boyunca 15.000 TL’dir.

4.1 Danışmanlık Hizmetleri
 Pazar ve potansiyel işbirliği işletmesi araş-
tırması.

 Fuar, makine ve teçhizat araştırması.

 Yerel mevzuat araştırması.

 Finans kaynakları ve yatırım/fizibilite 
araştırması.

 Sözleşme hazırlama, insan kaynakları v.b. 
hizmetler.

4.2 Organizasyonel Hizmetler
 Ofis araçları tedariki

 Yurt dışı ticari ziyaret organizasyonu ya-
pılması

 Şoför, araç kiralama ve havaalanı hizmet-
leri

 Bankacılık/sigorta/güvenlik hizmetleri

 Toplantı salonu kiralama, otel rezervasyo-
nu hizmetleri

 Tercümanlık, fuara katılım v.b. hizmetler.

4.3 Daimi Sergi Alanı Hizmetleri
 Kapalı alan tahsisi, stand konstrüksiyonu 
ve dekorasyonu.

 Nakliye

 Daimi sergi alanının güvenlik ve genel te-
mizlik hizmetleri

 Gümrük işlemleri ve yurt dışı nakliye ve 
sigortalama işlemleri.

2
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

İstihdam edilecek olan nitelikli elemanların üç yıllık süre 
boyunca ücret olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olma şartı 
aranır.

 Yeni istihdam edilecek ya da son bir ay içerisinde istihdam 
edilmiş kişiler için destek verilir.

 Üst limit dikkate alınarak, birden fazla eleman da istihdam 
edilebilir.

 Net ücret azami 1.500 TL’yi geçemez. Asgari geçim indirimi 
net ücrete dâhil edilmez.

 Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi, ortakları, ana, 
baba, eş ve çocukları destek kapsamına giremez.

Danışmanlık Desteği
İşletmelerin kendilerini eksik hissettikleri pazarlama, dış ti-

caret, finansman vb. konularda alacakları danışmalık hizmeti 
desteklenmektedir.

Konu Başlıkları:

Genel yönetim, AB ve diğer uluslar arası kaynaklardan 
yararlanmak, iş planı hazırlama, yatırım, pazarlama, üretim, 
insan kaynakları, mali işler ve finans, dış ticaret, enerji tekno-
lojileri, yeni teknik ve teknolojiler, CE kapsamındaki ürün ta-
sarımı belgelendirmesi ve CE Belgesine uygun üretim, çevre.

Destekten Yararlanma Koşulları: 

 Destek kapsamında; üniversiteler, üniversitelerin işletmele-
re yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş 
birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti ver-
mek görevi olan kamu kurum ve kuruluşları ile TSE Hizmet 
Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve 
derneklerden hizmet alınabilir.

 Her bir konu başlığı için en az 20 adam/gün olmalıdır.

 Program boyunca her bir konu için azami 4.000 TL destek 
sağlanır.

 Program süresince destek üst limiti 15.000 TL’dir.
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Eğitim Desteği
Danışmalık desteğine benzer bir şekilde işlet-

melerin ihtiyaç duydukları konularda alacakları 
eğitim hizmeti desteklenmektedir.

Konu Başlıkları: 

Genel yönetim, pazarlama, üretim yönetimi, 
insan kaynakları, mali işler, finansman, dış tica-
ret, yeni teknik ve teknolojiler, mesleki eğitim, 
CE belgelendirme, bilgisayar ve bilgi teknolo-
jileri, uluslar arası mevzuat, enerji teknolojileri, 
çevre.

Destekten Yararlanma Koşulları: 

 Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üni-
versiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik 
eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş 
birimleri, kuruluş kanunlarında eğitim hizmeti 
vermek görevi olan kamu kurum/kuruluşları 
ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş 
birimleri, 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları 
Kanunu kapsamında kurum açma iznine sa-
hip, alanında program onayı olan özel eğitim 
kuruluşları/vakıf/dernekler ile Türk Akreditas-
yon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite 
edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

 Her bir konu başlığı için üst limit 1.000 TL’dir.

 Program boyunca bir konu başlığı için azami 
destek 4.000 TL’dir.

 Program süresince toplam destek miktarı aza-
mi 15.000 TL’dir.

 TS- ISO 9000 gibi belgelendirmeye yönelik ve 
yabancı dil eğitimleri destek dışıdır.
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Enerji Verimliliği Desteği
Enerjini ve maliyetinin her geçen gün daha da önem kazandığı 

dünyamızda KOBİ’lerin enerji verimliliğini artırabilmelerini teşvik et-
mek amacı ile Enerji Verimliliği Desteği programı düzenlenmiştir.

 Enerji verimliliği kapsamında etüt danışmanlık ve eğitim desteği 
verilir.

 Danışmanlık enerji verimliliği kapsamında yetkilendirilmiş Enerji 
Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinden alınır.

 Eğitim hizmeti, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, Elektrik 
İdaresi Etüt İşleri, Yetkilendirilmiş kurumlar veya Enerji Verimliliği 
Danışmanlık şirketlerinden alınır.

 Detaylı etüt hizmetleri için EİE Detaylı Etüt Uygunluk Belgesi alın-
ması şartı aranır.

 Detaylı Etüt Hizmeti için Ön Etüt Hizmeti alınmış olunmalıdır.

 Verimlilik Artırıcı Proje için danışmanlık hizmeti ilk 2 yıl desteklenir.

 Program süresince her bir destekten birer defa faydalanılabilir.

 Program boyunca destek üst limiti 30.000 TL’dir.

Ön Etüt İçin Destek Üst Limitleri

TEP ( Ton Eşdeğer Petrol) Aralığı Destek Üst Limit (TL)

200- 500 TEP İçin 1.500

501 ve üzeri için 2.000

Detaylı Etüt İçin Destek Üst Limitleri

TEP ( Ton Eşdeğer Petrol) Aralığı Destek Üst Limit (TL)

200- 500 TEP İçin 15.000

501 ve üzeri için 20.000

VAP ( Verimlilik Artırıcı Proje) Danışmanlık Destek Üst Limitleri

TEP ( Ton Eşdeğer Petrol) Aralığı Destek Üst Limit (TL)

200- 500 TEP İçin 3.000

501 ve üzeri için 5.000

Enerji Yöneticisi Eğitimleri İçin Destek Üst Limit

TEP ( Ton Eşdeğer Petrol) Aralığı Destek Üst Limit (TL)

200 ve üzeri için 3.000

Tasarım Desteği
KOBİ’lerin tasarım için alacakları belgelere har-

cayacakları hizmet giderleri desteklenmektedir.

 Ürün tasarımı, Patent Belgesi, Faydalı Model 
Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi 
veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Bel-
gesi alımı sonuçlanmalı.

 Program süresince destek üst limiti 15.000 
TL’dir.

Sınaî Mülkiyet Hakları Desteği
İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü veya muadili 

yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

 Patent Belgesi

 Faydalı Model Belgesi

 Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi

 Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi 
almak için yapılan ödemelere ait desteklerdir.

Belgelendirme Desteği
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edil-

miş kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacak-
ları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon 
belgelerine ilişkin giderlere destek verilir.

 Sadece belge için ödenen ücreti kapsar.

 Daha önce alınan herhangi bir belgenin aynısı için 
tekrar destek sağlanmaz.

 Her bir belge için azami 2.500 TL destek sağlanır.

 Program boyunca destek üst limiti 10.000 TL’dir.

Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği
 Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yurt içi 
ve yurt dışı laboratuarlardan alınacak test, kontrol, 
muayene ve kalibrasyon konularında alacakları 
hizmet giderlerine destek verilir.

 Süreçteki personelin konaklama, ulaşım, iaşe gider-
leri destek dışıdır.

 Program süresince destek üst limiti 20.000 TL’dir.

KO
SG

EB



1716

Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi

 KOSGEB ya da KOSGEB dışın-
daki kurum/kuruluşlar tarafın-
dan düzenlenebilir.

 Kendi işini kurmak isteyen ger-
çek kişilere düzenlenir.

 Genel katılıma açık olarak dü-
şünülebileceği gibi, hedef kitle 
de belirlenebilir.

 4 modülden oluşup, 60 saatlik 
sınıf içi ders ve atölye çalışma-
sını kapsar

Modül 1: Girişimcilik, iş fikri ve ya-
ratıcılık egzersizleri (9 saat)

Modül 2: Pazar araştırma, pazar-
lama, üretim, yönetim planı ve 
finansal plan. (18 saat)

Modül 3: Pazar araştırma, pazar-
lama, üretim, yönetim planı ve 
finansal plan atölye çalışması (24 
saat)

Modül 4: İş planının yazılması ve 
sunumunda dikkat edilecek hu-
suslar.(9 saat)

 Her bir sınıfta en fazla 30 katı-
lımcı olur.

 Bir günde en fazla 8 saat eğitim 
verilir.

 Katılımcılardan ücret alınmaz.

 %80 devam eden katılım belge-
si almaya hak kazanır.

1 2

3

Amaçları:

Girişimciliğin desteklenmesi, başarı-
lı sürdürülebilir işletmeler, girişimcilik 
kültürü, istihdam ve yerel dinamiklerin 
canlandırılması.

Kapsamı: 

1- Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

2- Yeni Girişimci Desteği

3- İş Geliştirme Merkezi Desteği

4- İş Planı Ödülü

2. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Yeni Girişimci Desteği
 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini alanlar başvuruda bulunabilir.

DESTEK
UNSURU

ÜST LİMİT TL 1. VE 2. BÖLGE 3. VE 4. BÖLGE

İşletme Kuruluş 
Desteği
( Geri Ödemesiz)

5.000 % 60 ( Kadın ve 
özürlü girişimci için 

% 70)

% 70 ( Kadın ve 
özürlü girişimci için 

% 80)

Kuruluş Dönemi 
Teçhizat, Ofis Dona-
nım Desteği 
(Geri Ödemesiz)

10.000 % 60 ( Kadın ve 
özürlü girişimci için 

% 70)

% 70 ( Kadın ve 
özürlü girişimci için 

% 80)

İşletme Giderleri 
Desteği 
( Geri Ödemesiz)

12.000 % 60 ( Kadın ve 
özürlü girişimci için 

% 70)

% 70 ( Kadın ve 
özürlü girişimci için 

% 80)

Sabit Yatırım 
Desteği 
( Geri Ödemeli)

70.000 ( 24 ay 

ödemesiz, sonrasında 

3’er aylık periyotlarla 8 

eşit taksit)

% 60 ( Kadın ve 
özürlü girişimci için 

% 70)

% 70 ( Kadın ve 
özürlü girişimci için 

% 80)

İş Planı Ödülü
 İş Planı Ödülü yarışması üniversiteler tarafından düzenlenir

 Girişimcilik dersi alan öğrencilere düzenlenir

 İş planı jüri tarafından değerlendirilir

 İlk üç ödül alır

 En fazla 24 ay içerisinde işletme kurulmuş olmalı

 Birinci: 15.000 TL, İkinci: 10.000 TL, Üçüncü: 5.000 TL ödül alır 
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3- AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
KOBİ’lerin yeniliklere ayak uydurabilmek için yapacakları Ar- Ge ve İnovasyon kapsamlı projeler desteklenmektedir.

Kapsamı:

1- Ar-Ge, İnovasyon Programı

2- Endüstriyel Uygulama Programı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON
VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK 
ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK
ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı 

İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği 12.000 75

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

100.000 75

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

200.000 75

Personel Gideri Desteği 100.000 75

Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100

Proje Geliştirme 
Desteği

Proje Danışmanlık Desteği 25.000

75

Eğitim Desteği 5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000

Proje Tanıtım Desteği 5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik 
İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

Kira Desteği 18.000 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım
ve Tasarım Giderleri Desteği 

150.000 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım 
ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 

200.000 75

Personel Gideri Desteği 100.000 75

1 2
Ar- Ge İnovasyon Programı
İşlik tahsisi veya Kira Desteği

 İşlik tahsisinde işletmeden kullanım bedeli alınmaz. 

 TEKMER’ de işlik tahsisi edilememesi durumunda ay-
lık azami 500 TL geri ödemesiz kira desteği verilir

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde

(deneme amaçlı),  Yazılım ve Hizmet Alımı 

Giderleri Desteği

 Geri ödemesiz üst limit  100.000 TL

 Geri ödemeli üst limit    200.000 TL

Personel Gideri Desteği( net ücret)

 Lisans Mezunu:  1.500 TL 

 Yüksek Lisans Mezunu:  2.000 TL

 Doktora Mezunu 2.500 TL

Üst Limit: 100.000 TL geri ödemesiz

Proje Geliştirme Desteği

Proje kapsamında, danışmanlık, eğitim, sınaî ve fikri 
mülkiyet hakları tescili, tanıtım, yurt dışı fuar/konferans/
kongre/fuar… desteği geri ödemesiz 100.000 TL

Başlangıç Sermayesi Desteği

 Lisans programından bir yıl içerisinde mezun olacak-
lar

 Lisans veya doktora öğrencisi

 Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden bi-
rini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce alanlar

 Öğretim elemanları yararlanabilir.

Geri Ödemesiz 20.000 TL destek oranı % 100

Ar- Ge, İnovasyon Programı en az 12 ay, en fazla 24 ay

olmalıdır. Kurul kararı ile 12 ay ek süre verilebilir.

Endüstriyel Uygulama Programı
 Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile 

desteklenerek başarıyla tamamlanmış projeler( proje ta-
mamlandıktan sonra bir yıl içinde başvurmaları esastır

 Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projeler

 Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip 
aşaması buluş ve fikir sahipleri başvuruda bulunabilir. 

Kira Desteği

Geri ödemsiz proje sürecince aylık üst limit 1.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım

ve Tasarım Giderleri Desteği

Geri ödemesiz üst limit 150.000 TL

Geri ödemeli üst limit 200.000 TL

Personel Gideri Desteği 

Meslek Lisesi Mezunu:  500 TL 

Lisans Mezunu:   1.500 TL 

Yüksek Lisans Mezunu: 2.000 TL

Doktora Mezunu:  2.500 TL

Geri ödemesiz üst limit 100.000 TL

Endüstriyel Uygulama Programı, en çok 18 ay olabilir. 

Kurul kararı ile 12 ay ek süre verilebilir.
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İşletici Kuruluş Ortaklık Modelleri 
ve Koşulları

 İşletme mevcudiyetini koruyarak, kurulacak olan işletici ku-
ruluşa ortak olmak.

 İşletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshe-
derek işletici kuruluşa ortak olmaları.

 İşletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek diğer işletme-
ye ortak olmaları.

 En az 5 işletme bir araya gelmelidir.

 Bir ortağın payı en fazla % 30 olmalıdır.

 Projeye başvuracak işletmeler en az 1 yıl önce kurulmuş ol-
malı.

 5 işletmeden en az 3’ü aynı sektörde yer almalıdır.

 Proje paydaşları da işletici kuruluşa ortak olabilir.

 Proje paydaşlarının ortaklık hissesinin toplamı azami % 20 
olmalı.

 Proje sürecinde ortaklar arasında hisse devri olabilir fakat bir 
ortağın payı % 30’u geçemez.

Desteklenecek Proje Konuları
 Hammadde, mamul, ara mamul lojistik ve diğer hizmetleri 
hızlı ve ucuz temin için ortak tedarik

 Müşteri istekleri ve pazar talebi doğrultusunda ürün-hizmet 
gelişimi ve yeni pazarlar

 Ürün kalitesini yükselterek ulusal ve uluslar arası pazar payını 
artırmak

 Ortak laboratuar

 Üretim ve hizmet kapasitesi, çeşitlilik verimlilik ve kalite arıtı-
rımı için yapılacak projeler desteklenir.

Program ve Proje Limitleri
 Proje Süresi:  6 – 24 Ay 

  (% 50’sini geçmeyecek şekilde

  ek süre verilebilir)

 Destek Üst Limiti : (750.000 TL) 

  250.000 TL Geri Ödemesiz

  500.000 TL Geri Ödemeli

 Destek Oranı: 1. ve 2. Bölge % 50

  3. ve 4. Bölge % 60

4- İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Amaç:

Ortak sorunlara ortak çözüm, kaynak tasarrufu sağlamak, 

ortaklık ve işbirliği kültürünü geliştirmek.
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Amaç:

KOBİ’leri daha fazla projeye teşvik, tematik 
alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşı-
lanması, KOBİ’lerin uluslar arası mevzuata uyu-
munun sağlanması.

Kapsam:

1- Çağrı Esaslı Tematik Program

2- Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları (İştirakçi) Meslek Kuruluşları

Program Süresi - 3 yıl

Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 ay (+ 12 ay)

Destek Oranı 1.ve 2. Bölge %50
3.ve 4. Bölge %60

1.ve 2. Bölge %50
3.ve 4. Bölge %60

Destek Ödemesi Geri ödemeli ve geri ödemesiz seçeneklerle Geri ödemesiz

Destek Üst Limit Proje teklif çağrısında belirlenir 150.000

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
 Meslek Kuruluşu tarafından, proje sonuçlarından yarar-
lanabilecek işletme sayısının büyüklüğü, ilin veya böl-
genin öncelikli geçim kaynakları, yeni girişimci potan-
siyeli gibi hususlar gözetilerek, bölgede oluşturulacak 
istihdam ve pazara giriş imkanlarının sunulması, insan 
kaynaklarının geliştirilmesi, çevre ve enerji verimliliği, 
iş güvenliği, teknik mevzuat v.b. konularda işletmele-
rin ve/veya girişimciliğin geliştirilmesi için hazırlanmış 
projeler desteklenir.

 Bina, inşaat, taşıt aracı, vergi, enerji, danışmanlık, hiz-
met alımı… giderleri karşılanmaz 

 Proje süresi 24 ay (+12) 

Çağrı Esaslı Tematik Program
 Personel ücretleri (asgari geçim indirimi hariç) ve 
seyahat giderleri

 Makine, ekipman, yazılım ve donanım alımı veya ki-
ralanması giderleri (azami %25)

 Sarf malzemeleri giderleri

 Hizmet alımı giderleri

 Genel idari giderler (azami %10)

5- TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
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İşletmelerde Proje kültür ve bilincinin oluşturulması ve 

ürün ve hizmetlerini daha verimli hale getirebilmeleri için 
hazırlayacakları projeler desteklenmektedir. 

 Geri ödemesiz üst limit 150.000 TL

 1. ve 2. bölgeler için % 50 destek oranı

 Proje destek süresi en az 6 ay, en fazla 24 aydır. Kurul 
kararı ile 12 ay süre uzatımı yapılabilir.

Desteklenecek Proje Konuları

 İstihdam, ihracat, pazar payı, verimlilik, kapasite artırıcı 

 Maliyet düşürücü

 Ürün/hizmet kalitesi yükseltici

 Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı

 Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı

 Kurumsallaşmaya yönelik

 Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeler des-
teklenir.

Desteklenecek/Desteklenmeyecek Proje Giderleri

 Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt ara-
cı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, ha-
berleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel gi-
derleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman 
giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler 
desteklenmez 

 Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net 
ücret(asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir

 Proje ile ilgili, makine-teçhizat, ham madde ve malzeme 
giderleri destek tutarının % 10’unu aşamaz

 Yazılım giderleri sınırlamaya dâhil değildir 

Amaç:

KOBİ’lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmenin 
yanında halka açılacak işletmeler;

 Kurumsal ve kalıcı finansman kaynağına ulaşma imkânı

 Ortaklara ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için piyasa 
yaratma

 İstikrar ve güven sağlama

 Ortaklıklarda daha şeffaf olunması ve daha yaygın tanıtım 
imkânı
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Destek Unsurları Destek Ödemesi

Üst Limiti (TL)

Oranı (%)

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 75

Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75

SPK kurul kaydına alma ücreti  

10.000

 

100İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 75

Kapsam:

 Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli

 Bağımsız denetim hizmet bedeli

 Sermaye Piyasası Kurulu kurul kaydına alma ücreti

 İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi’ne kabul ücreti

 Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

 Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 

7. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ 
DESTEK PROGRAMI



24

TEŞVİKLER ve 
DESTEKLER REHBERİ

İşletmeler İçin

ISPARTA TİCARET ve SANAYİ ODASI

25

BAKA / BATI AKDENİZ
KALKINMA AJANSI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı TR 61 Düzey 2 (Antalya-Isparta-
Burdur) bölgesinde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum ku-
ruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve 
etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçir-
mek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen 
ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandır-
mak, sürdürülebilirliğini sağlamak bölgeler arası ve bölge içi ge-
lişmişlik farklarını azaltmak üzere kurulmuştur.
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(BAKA)
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 
MALİ DESTEK PROGRAMI

İletişim : www.baka.org.tr  

Programın Amacı 
Isparta, Burdur, Antalya illerini kapsayan TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde, üretilen mal ve hizmet 

gruplarının katma değerlerinin artırılması yoluyla bölgenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının 
sağlanması ve bölgede faaliyet gösteren işletmelerin rekabet potansiyelinin geliştirilmesi.

Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu

Kar amacı güden kuruluşlar 
(Özel işletme, kooperatif, birlik, 

teknopark, belediyelere ait kar 
amacı güden şirketler, diğer ger-
çek ve tüzel kişiler) 

 KOBİ tanımına uygun

 Teklif çağrısı ilan tarihinden en 
az 3 ay önce kurulmuş

 TR 61 Düzey 2 bölgesinde kayıt-
lı veya merkezi ya da şubesi bu 
bölgede bulunan

 Yapılandırılmamış SGK prim 
veya vergi borcu bulunmayan

 İflas veya tasfiye halinde bulun-
mayan

 Haklarında kesinleşmiş yargı 
kararı bulunmayan

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
 Tüzel kişiliğe sahip olmalıdır (Kaymakamlık, bölge/il/ilçe 
müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum/kuruluş/enstitü-
ler hariç) 

 TR 61 Düzey 2 bölgesinde kayıtlı veya merkezi ya da şu-
besi bu bölgede bulunan

 STK’lar teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce ku-
rulmuş

 5449 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (d) ve (e) ben-
dinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla 
ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, bu teklif 
çağrısının başvuru tarihi itibariyle tamamen yerine getir-
meyen (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Beledi-
yeler, Ticaret ve Sanayi Odaları), 

 Yapılandırılmamış SGK prim veya vergi borcu bulunan, 
haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunan kurum ve 
kuruluşlar proje ve faaliyet desteği alamazlar. 

Ortaklar
Projenin tasarlanması ve uygu-

lanmasına katılabilecek ve yaptıkla-
rı masraflar destek yararlanıcısının 
yaptığı masraflarla aynı koşullarda 
kabul edilebilecektir. Bu nedenle 
ortaklar;

“TR61 Bölgesi’nde (Isparta, Bur-
dur, Antalya) yasal olarak kayıtlı  
olmak veya bu illerde merkezleri  
ya da yasal şubeleri bulunmak” dı-
şında, Başvuru Sahipleri ile aynı uy-
gunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

Ortak veya iştirakçiler, aynı proje 
kapsamında alt yüklenici olamazlar. 

İştirakçiler
Projeye başvuru sahibi ve ortak-

ları dışında katılan kurum/kuruluş-
lardır. İştirakçiler, sponsorluk, teknik 
ve mali destek sağlama, uzmanlık 
aktarımı gibi konularda projede rol 
alabilir, ancak mali destekten doğ-
rudan faydalanamazlar ve yaptıkları 
harcamalar uygun maliyet olarak 
değerlendirilmez.

Alt Yükleniciler/Taşeronlar
Ortak veya iştirakçi olmayıp, pro-

jede yer alan bazı faaliyetlerin ihale 
edildiği kuruluşlardır.
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Uygun Dolaylı Maliyetler
 Başka bir bütçe kalemi altında belirtilen maliyetleri içerme-
yen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetler 
vb.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin 
% 5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

 Bütçede insan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı 
için tahsis edilebilecek tutar projenin toplam uygun mali-
yetlerinin %10’unu aşamaz.

Uygun Olmayan Maliyetler
Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul 

edilmeyecek maliyet kalemleridir.

 Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin ku-
sur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve 
sair giderler

 Borçlar; zarar veya borç karşılıkları

 Faiz borcu

 Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler 

 Arazi veya bina alımları

 İkinci el ekipman alımları

 Kur farkından doğan zararlar 

 Kamu kurumlarının genel ve idari maliyetleri

 Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaş-
ları 

 Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının 
ve diğer faaliyetlerin maliyetleri

 Yararlanıcı veya ortakları dışındakiler tarafından gerçekleş-
tirilen maliyetler 

 Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı ara-
sındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç 
ve sair giderler

 Üretim faktörü olarak kullanılan hammaddelerin maliyetleri

 Binek ve ticari araç alımı.

Başvuru Formu’nda yer verilmeyen bir hususa 
ilişkin maliyetlerin bütçede yer alması mümkün 
olmayacaktır.

Sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol 
sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişik-
lik yapılabilecektir.
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Maliyetler
Uygun Maliyetler

 Dolaylı giderler, yolculuk ve gündelik giderleri hariç, götürü 
maliyetlere değil, projenin uygulanması sırasında yapılacak 
dayalı olması, 

 Nihai denetim maliyetleri hariç projenin uygulama süresi için-
de gerçekleşmesi,

 Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim 
prensipleriyle uyumlu olması ve maliyet etkinliği yaratması

 Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, yararlanı-
cı ya da ortağının hesaplarında ya da muhasebe belgelerinde 
kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal destek-
leyici belgelerle desteklenmesi gerekir.

Uygun Doğrudan Maliyetler
Projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı 

tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesap-
lanan maliyetlerdir:

 Proje koordinatörü ve/veya sekreterine ödenen net maaşlar, 
sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler

 Yolculuk ve gündelik giderleri

 Piyasa fiyatlarına uygun ve projenin uygulanabilmesi için ge-
rekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma 
maliyetleri

 Projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile mini-
büs, kamyonet vb. ulaşım vasıtası satın alıma alma maliyetleri

 Sarf malzemesi maliyetleri

 Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu, vb)

 Projenin uygulanması için gerekli olması ve Ajans tarafından 
sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemesi koşuluyla küçük 
yapım işleri

 Denetim maliyetleri (destek miktarı 200.000 TL ve üzeri ise 
zorunlu)

 Mali hizmet maliyetleri 

 Görünürlük maliyetleri 
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TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI
DESTEKLEME KURUMU (TKDK)

Ulusal kalkınma plan program ve stratejilerinde öngörülen ilke 
ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluş-
lardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kal-
kınma programının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçek-
leştirmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
kurulmuştur.

4 Mayıs 2007 tarihinde TBMM’de kabul edilen kanun ve 
18.05.2007 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir.
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TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI 
DESTEKLEME KURUMU (TKDK)
Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

İletişim : www.tkdk.gov.tr

Şartlı Başvuru Çağrı İlanı
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ta-

rafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın ilgili kurulusu olan Tarım ve Kır-
sal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriye-
ti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan 
IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak proje-
lere ilişkin 28.07.2010 tarihinde Şartlı Proje Başvurusunu içermek-
tedir. TA
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Avrupa Birliği tarafından aday ülkelerin mali 
ve sosyal yapılarının güçlendirilmesi ve bölgesel 
farklılıkların en aza indirilmesi amacıyla tüm aday 
ülkelere açık olan Katılım Öncesi Mali Yardım Ara-
cı (IPA) geliştirilmiştir. Toplamda 1,6 milyar €’luk 
bütçeye sahip olan program içerisinde Tarım ve 
Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi için ayrılan fon 
874 Milyon € olarak belirlenmiştir.  Söz konusu 
bütçenin sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kulla-
nılabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından,  Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı 
(IPARD) hazırlanmış ve AB Komisyonunca Ekim 
2008 tarihinde kabul edilmiştir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu belli dönemlerde çıkılan çağrılar ile et, süt, 
meyve-sebze, su ürünleri, kırsal balıkçılık, çiftlik 
faaliyetleri, Kırsal Turizm gibi konulara, iller bazlı 
olarak destekler vermektedir.

    Destek programının uygulanabilmesi için, 
5648 sayılı Kanunla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu kurulmuş ve teşkilatlanması-
nı merkezde ve program kapsamındaki 20 İldeki İl 
Koordinatörlükleri vasıtası ile tamamlamıştır. 
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DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler aşağıdadır.

Tedbir Alanı Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve 
Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik 
Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Et Üreten Tarımsal İşletmelere 
Yatırım

Bütçe Kalemi:1 (Kırmızı Et)

Bütçe Kalemi:2 (Kanatlı Eti)

Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk 
Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi 
Pazarlanması

Bütçe Kalemi:1 (Süt İşleme Tesisleri)

Bütçe Kalemi: 2 (Süt Toplayan Üretici Örgütleri

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması

Bütçe Kalemi 1: (Kırmızı Et Kesimhaneleri)

Bütçe Kalemi:2 (Kırmızı Et İşleme Tesisleri)

Bütçe Kalemi 3: (Kanatlı Et Kesimhaneleri)

Bütçe Kalemi 4: (Kanatlı Eti İşleme Tesisleri)

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve 
Geliştirilmesi

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Kırsal Turizm

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 
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Program ve başvurular hakkında detaylı bilgiler ve kuralların yer aldığı Başvuru 
Çağrı Rehberleri ve başvuru ile ilgili gerekli tüm dokumanlar www.tkdk.gov.tr internet 
adresinden temin edilebilir.

Programın Kaynağı
Faydalanıcılara uygun harcama-

lar karşılığında sağlanacak olan 
mali desteğin kaynağı, Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş-
finansmanından oluşturulan IPARD 
Programı Fonudur. Bu destek “Kamu 
Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu 
kamu katkısı, program çerçevesinde 
gerçekleşmiş projeler için geri öde-
mesiz olarak kullandırılacaktır.
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İHRACATA YÖNELİK
DEVLET YARDIMLARI

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Bakanlar Kurulu’nun 
27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı’nın 4’üncü maddesinin 
verdiği yetkiye dayanılarak Hazine Müsteşarlığınca AB ve GATT 
normlarına uygun olarak çeşitli enstrümanlar halinde hazırlan-
mıştır. 

Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27.12.1994 tarihli ve 
94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsa-
mında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına 
paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı ola-
rak gerçekleştirilmektedir.
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RIİHRACATA YÖNELİK
DEVLET YARDIMLARI

İletişim : www.ekonomi.gov.tr 

1. ULUSLARARASI NİTELİKTE 
YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ 
DESTEKLENMESİ

Amaç: Söz konusu fuarların dış 
dünyaya tanıtımının yapılması ve söz 
konusu fuarlara uluslar arası düzeyde 
katılımın artırılması.

Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri

Yararlanıcılar: Yerli fuar organiza-
törleri

Destek Oranı : %50

Destek Detayı :

 Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 
ABD Doları

 Önemli alıcıların ulaşım giderleri 
15.000 ABD Doları

 Fuar konusu ile ilgili seminer, konfe-
rans, panel ve ödüllü yarışma gider-
leri 5.000 ABD Doları

2. ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Amaç: Uluslar arası pazarlarda imalat ve yazılım 

sektörünün rekabet gücünün artırılması ve çevre, ka-
lite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum 
sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum 
veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile 
insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösteriri işa-
retlere ilişkin harcamaların bir kısmının karşılanması.

Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri

Kimler Yararlanabiliri: Türkiye’de ticari ve sınai fa-
aliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektöründe 
iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri 
(DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Destek Oranı : %50

Destek Detayı : Tarım ürünlerine ilişkin belgelen-
dirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla labo-
ratuar analiz raporların alımına yönelik olarak yapılan 
belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz 
başına %50 oranında 25.000 ABD Doları desteklen-
mektedir.

3. İSTİHDAM YARDIMI
Amaç: Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin dış ticarete iliş-

kin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve 
yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamı.

Başvuru Mercii: DTM ( İhracat Genel Müdürlüğü)

Yararlananlar: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

Destek Oranı: %75

Desteklenecek Personel Sayısı: 1 yönetici ve 2 eleman

Destek Süresi: Azami 1 yıl

Destek Detayı: Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 
ABD Doları, her bir eleman için ise 9.000 ABD Doları.

4. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR 
KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Destek Detayı: Müsteşarlıkça görevlendirilen yurt dışı 
fuar organizatörüne katılımcı tarafından ödenecek katılım 
bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir.

Destek Miktarı: Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fu-
arı olursa, 10.000 ABD Doları; Sektörel Milli Katılım, Yaban-
cı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri 
Fuarı olması halinde 15.000 Dolarıdır.

5. YURT DIŞINDA OFİS MAĞAZA 
AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM 
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Yararlananlar: Türkiye’de yerleşik, sınai/
ticari veya ticari faaliyete bulunan firmalar, 
SDŞ’ler, DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal 
eden şirketler. 

Destek Detayı: Mağazaların, Ofis ve Show-
roomların, Depoların, Tanıtım faaliyetlerinin, 
Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin destek-
lenmesi. 
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6. TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA 
MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ 
YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY’NİN 
DESTEKLENMESİ

Amaç: Firmaların markalaşma ve ürünlerinin yurt 
dışında tanıtımının sağlanması

Başvuru Mercii : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)

Yararlananlar : İhracatçı Birlikleri, Üretici Der-
nek/Birlikler, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bu-
lunan şirketler.

Destek Oranı : Şirketler %50, İhracatçı Birlikleri 
%80

Destek Süresi : 

4 yıl Marka Destek Programı

5 yıl TURQUALITY Destek Programı

7. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ
Başvuru Mercii: İGEME ve İhracatçı Birlikleri

Yararlananlar: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bu-
lunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.

Destek Detayı: 

 Şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oran ile 10.000 ABD Do-
ları

 Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planla-
rının oluşturulabilmesi amacıyla Pazar araştırması hizmeti 
veren kurum veya kuruluşlardan satın alınacak raporlar, ista-
tistikler v.b. bu kurumlara üyelik giderleri şirketler için %50, 
SDŞ’ler için %60 oran ile 30.000 ABD Doları’dır.

 Sektörel nitelikli ticari heyetlere katılım giderleri şirketler 
için %50, SDŞ’ler için %60 oran ile 10.000 ABD Dolarıdır.

 Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik 
giderleri şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oran ile 20.000 
ABD Dolarıdır.

9. TASARIM DESTEĞİ
Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Yararlananlar: Tasarımcı Şirketler, Tasarım Ofisleri, Birlikler 
ve Tasarım Dernekleri/Birlikleri

Destek Süresi: Tasarım Şirketleri ve Tasarım Ofisleri için 4 
yıl, Birlikler ve Tasarım Dernekleri/Birlikleri için proje bazlı.

Destek Oranı: %50

10.  AR–GE YARDIMI:
Başvuru Mercii: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Yararlananlar: Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yö-
nelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmak-
sızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar-
dır.

 Ürün Geliştirme Projeleri:  Ticari değeri olan yeni ürün oluş-
turulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltil-
mesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve teknikle-
rinin araştırılmasına, geliştirilmesine yönelik Ar-Ge Projelerine 
destekleme ve fiyat istikrar fonundan projeyi yürüten sanayi 
kuruluşuna teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.

 Stratejik Odak Konuları Projeleri: Ülkemizde mevcut sana-
yi yapısı teknoloji ve insan birikimi ile uluslar arası karşılaştı-
rılmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda 
teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip, yay-
gınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden proje-
lerdir.

Destek Süresi:

 Ürün Geliştirme Projelerine sermaye desteği ( 2 Yıl)

 Stratejik Odak Konuları Projelerine sermaye desteği (1 Yıl)

Destek Oranı: %50

 Ürün Geliştirme Projelerine sermaye desteği (1 Milyon Do-
lar)

 Stratejik Odak Konuları Projelerine sermeye desteği

( 100.000 Dolar)

8. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI
Başvuru Mercii: İGEME, İhracatçı Birlikleri

Yararlananlar: Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirket-
ler, yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler ve tasarımcılar.

Destek Süresi: 

Eğitim: Program bazında azami 6 ay ve 80 saat

Danışmanlık: En fazla 3 yıl

Tasarım: En fazla 1 yıl

Destek Oranı: Eğitim %70; Danışmanlık %50; Tasarım %100

Destek Detayı:

 Eğitim gideri %70 oranında yıllık 25.000 ABD Doları

 Danışmanlık gideri %50 oranında yıllık 50.000 ABD Doları

 Destek kapsamında alınan tasarımcının, eğitime ilişkin gi-
derlerinin %100’ü eğitime gönderilecek tasarımcıların, aylık 
1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, yaşam giderleri en 
fazla 1 yıl desteklenmektedir.
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TEŞVİKLER ve 
DESTEKLER REHBERİ

İşletmeler İçin

ISPARTA TİCARET ve SANAYİ ODASI
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TÜRKİYE BİLİMSEL TEKNOLOJİ 
ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜBİTAK, kuruluş kanunu gereği, uluslararası ikili ve çok taraflı 
bilimsel ve teknolojik işbirliği faaliyetlerinde Türkiye’yi temsil et-
mekte ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktadır. Bunun yanı 
sıra, Türkiye’nin 2003 yılından itibaren AB Çerçeve Programları-
na tam katılımı sonrasında bu programların ulusal koordinasyo-
nunu sağlamaktadır. 

    Toplumda bilimsel, teknolojik ve yenilik faaliyetlerine yönelik 
farkındalığın ve bilim okuryazarlığının artırılmasına yönelik et-
kinliklerin gerçekleştirilmesi, TÜBİTAK’ın kurulduğu ilk yıllardan 
başlayarak, yayınlanan dergi ve kitaplar, gerçekleştirilen yarışma 
ve şenlikler aracılığı ile hayata geçirilmektedir. 2007 yılından iti-
baren bu alanda yapılacak “Bilim ve Toplum Projeleri’ne destek 
verilmesine başlanmıştır. Ayrıca toplumun bilim ve teknoloji ile 
eğlenerek öğrenilen ortamlarda buluşmasını sağlayan çalışma-
lar devam etmektedir.
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TÜRKİYE BİLİMSEL TEKNOLOJİ 
ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

İletişim : www.tubitak.gov.tr

Başvuru tarihi: 
Proje başvuru dokümanının, ıslak imzalı 

olarak TÜBÜTAK’a sunulduğu tarih.

Dönem: 
Takvim yılı içersinde 1. dönem, 1 Ocak – 30 

Haziren ve 2. dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık ta-
rih aralığında kalan süreler.

Kuruluş/ Firma:
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma 

düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de 
yerleşik sermaye şirketleri 

Öncelikli Alan: 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından 

belirlenen veya AR-GE yardımına ilişkin teb-
liğde belirtilen alanlardır.

Programın Hedefleri
 Ar- Ge kültürü ve Ar- GE yapılanmasının oluşması

 Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması

 Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının 
ve sürekliliğinin sağlanması

 Üniversite – sanayi işbirliğinin oluşturulması

 Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme yönünde yetkin-
liğin sağlanması 

 Nitelikli işgücü istihdamının artırılması

 Ar – Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği mo-
ral ve özgüven 

 Ticari başarı

 Yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirliği ve açılım olanakları 

Desteklenme Dönemi:
Desteklenmesi uygun bulunan projelerin gerçekleştiri-

len harcamaları altışar aylık dönemler itibari ile değerlen-
dirilerek desteklenir

Destek Süresi:
Projenin destek süresi, proje destek kapsamına alınan 

faaliyetlerin gerçekleşmesi için gereken ve TÜBİTAK tara-
fından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en 
fazla 36 aydır. 

Destek Oranı ve Sınırı: 
Destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oran-

larının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşla-
rın sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı 
%50’dir. Toplam destek oranı ve diğer ilave desteklerle 
beraber en çok %60 olur. 

1
SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE
YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Amaç:
Ülkemiz sanayine kurumsal araştırma teknoloji geliştirme yeteneği kazandırarak evrensel 

teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşla-
rın AR- GE nitelikli ve yenilikçi proje harcamalarına uluslararası anlaşmalar çerçevesinde geri 
ödemesiz olarak destek sağlanmasını hedefler.
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İlave Destek Oranları:
 Desteklenen Ar- Ge faaliyetinin patentle sonuçlanması 
halinde, o proje bazındaki Ar- Ge giderleri için sağlanan 
toplam destek miktarının %10’u patentin alınmasından 
hemen sonra, ek destek olarak ödenir.

 Kuruluşun geçmişteki kendi Ar- Ge faaliyetine ve bu 
faaliyet sonucunda aldığı patente dayalı olarak, bir ön-
ceki yıl itibariyle ürettiği özgün ürünlerin satışında elde 
ettiği hasılatın toplam satış hasılatına olan oranına göre 
destek sağlanır.

( Özgün Ürün Satış Hasılatı / 

Toplam Satış Hasılatı ile uygulanacak artış oranı)

%25’e kadar %10 artış oranı

%25-%50 arası %15 artış oranı

%50’nin üstünde %20 artış oranı 

 Belirli bir proje bazında desteklenen Ar- Ge faaliyetleri 
içinde yer alan personel harcamaları, 

 Büyük işletmelerde : %60

 KOBİ : %90

 Doktoralı Araştırmacı : %100 

 Kuruluş bir üniversite veya TÜBİTAK’a bağlı merkez ve 
enstitülerden Ar- Ge hizmeti satın almışsa veya söz ko-
nusu kuruluş Ar- Ge faaliyetini anılan Kurumları eksen 
alan bir Teknopark bünyesinde gerçekleştirmişse Ar- 
Ge faaliyetleri giderleri için sağlanan destek oranı %30 
oranında artırılır

 Projenin; enformatik, esnek üretim/esnek otomasyon 
teknolojileri ile ilgili uyarlama, ileri malzeme teknolo-
jileri, gen mühendisliği, uzay ve havacılık teknolojileri 
ve çevreye duyarlı teknolojiler olması halinde sağlanan 
destek oranı %20 oranında artırılır

Desteklenen Ar- Ge Aşamaları:
  Kavram geliştirme

  Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

 Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer 
alan laboratuar v.b. çalışmalar 

 Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama ça-
lışmaları 

 Prototip üretimi

 Pilot tesisin kurulması

 Deneme üretim ve tip testlerin tapılması

 Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorun-
ların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya 
bir kısmını içermesi beklenir

 Üretim veya üretim alt yapısına yönelik yatırım ağırlıklı 
projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar- Ge içeri-
ği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın 
amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez

Desteklenen Gider Kalemleri
a) Personel

Proje personelinin proje destek süresince desteklemeye 
esas harcama kapsamına alınacak  “ortalama aylık ma-
liyeti” olarak personelin proje başvuru tarihinden önce 
çalıştığı en fazla son 6 aya ait, brüt ücretleri, SGK işve-
ren payları, SGK işsizlik işveren payları, varsa ikramiyeleri 
toplanarak çalışılan ay sayısına bölünerek  bulunan tutar 
alınır. 

Doktora: Brüt asgari ücretin en fazla 12 katı

Lisans (mezuniyet + 48): Brüt asgari ücretin en fazla 10 
katı

Lisans (mezuniyet – 48): Brüt asgari ücretin en fazla 6 katı

Ön lisans: Brüt asgari ücretin en fazla 4 katı

Lise ve altı: Brüt asgari ücretin en fazla 3 katı 

b) Yapılan seyahatlerde şehirler arası ve uluslar ara-
sı ekonomi sınıfı ulaşım ve konaklama giderlerinin en 
fazla yurt içi 100 TL, yurt dışı 150 $’ a kadar olan kısmı 
karşılanır. 

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Malzeme ve sarf giderleri

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

f)Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar- Ge 
birimleri, özel sektör Ar- Ge kuruluşları v.b. Ar- Ge ku-
rum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar- Ge hizmet giderleri

g) Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal pa-
tent tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili gi-
derler 

Desteklenmesi uygun bulunan proje kapsamında 
gerçekleşen toplam yurt dışı danışmanlık ve hizmet 
alımlarının, projenin dönemsel desteklemeye esas 
harcama tutarları toplamı içindeki payı % 20 ile sınır-
lıdır 

Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan 
alet, teçhizat, kalıp gibi alımların seri üretimde de 
kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler proje 
süresiyle orantılı olarak aylık % 2 oranı ile destek kap-
samına alınır.

Desteklenmeyen Giderler
 Katma değer vergisi

 Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, 
sözleşme masrafları

 Kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri

 Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri

 Coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri

 Proje doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muha-
sebe, yeminli mali müşavirlik ücretleri, sekreterlik v.b. İdari 
giderler 

 Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt 
ücretin yanında teşvik, motivasyon v.b. Prim giderleri

 Personele nakdi ya da ayni olarak yemek ve servis ulaşım 
giderleri

 Kuruluş ortaklarına ait Bağ- Kur primleri, sosyal yardımlaş-
ma ödentileri

 Seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışında taksi, metro v.b. 
Şehir içi ulaşım giderleri

 Şehir içi nakliye ve posta giderleri

 Ar- Ge ile ilintili olmayan üretime yönelik alt yapı yatırımı 
ağırlıklı giderler 

 Kırtasiye, büro makineleri ve mefruşatı

 Isıtma aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları 
su giderleri

 Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri

 Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler

 Ofis, depo, stand, kira giderleri

 İnşaat ve tesisat giderleri

 CE ( test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri
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Başvuru tarihi: 
Proje başvuru dokümanının, ıslak imzalı olarak 

TÜBÜTAK’a sunulduğu tarih.

Dönem:
Takvim yılı içersinde 1. dönem, 1 Ocak – 30 Haziren ve 2. 

dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralığında kalan süreler.

Kuruluş/Firma: 
KOBİ tanımında belirtilen, sektörüne bakılmaksızın fir-

ma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok 
gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik ser-
maye şirketlerini kapsar.

Desteklenme Dönemi:
Desteklenmesi uygun bulunan projelerin gerçekleştiri-

len harcamaları altışar aylık dönemler itibari ile değerlen-
dirilerek desteklenir

Destek Süresi: 
Projenin destek süresi, proje destek kapsamına alınan 

faaliyetlerin gerçekleşmesi için gereken ve TÜBİTAK ta-
rafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında 
en fazla 18 aydır.

Destek Oranı ve Sınırı:
 Destek oranı her dönem için sabit % 75’dir

 Başvuruda bulunacak projenin toplam bütçesi 400.000 
TL ile sınırlıdır

Desteklenen Ar- Ge Aşamaları
 Kavram geliştirme

 Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

 Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer 

alan laboratuar v.b. Çalışmalar

 Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama ça-
lışmaları

 Prototip üretimi 

 Pilot tesisin kurulması

 Deneme üretimi ve tip testlerin yapılması 

Desteklenen Gider Kalemleri:
a) Personel

Proje personelinin proje destek süresince destekle-
meye esas harcama kapsamına alınacak  “ortalama aylık 
maliyeti” olarak personelin proje başvuru tarihinden önce 
çalıştığı en fazla son 6 aya ait, brüt ücretleri, SGK işve-
ren payları, SGK işsizlik işveren payları, varsa ikramiyeleri 
toplanarak çalışılan ay sayısına bölünerek  bulunan tutar 
alınır. 

Doktora: Brüt asgari ücretin en fazla 12 katı

Lisans (mezuniyet + 48):

Brüt asgari ücretin en fazla 10 katı

Lisans (mezuniyet – 48):

Brüt asgari ücretin en fazla 6 katı

Ön lisans: Brüt asgari ücretin en fazla 4 katı

Lise ve altı: Brüt asgari ücretin en fazla 3 

b) Yapılan seyahatlerde şehirlerarası ve uluslar arası 
ekonomi sınıfı ulaşım ve konaklama giderlerinin en fazla 
yurt içi 100 TL, yurt dışı 150 $’ a kadar olan kısmı karşılanır. 

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

2 3

Kuruluş: 
Proje pazarı etkinliği için destek başvurusunda bulunan 

üniversiteleri, sanayi odalarını, ticaret odalarını, sanayi ve 
ticaret odalarını, ihracatçı birliklerini kapsar

Proje pazarı:
Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşları arasında 

ortak Ar- Ge projelerinin oluşturulması, teknoloji, bilgi ve 
görüş alışverişinin sağlanmasına yönelik düzenlenen ulu-
sal veya uluslararası etkinlikleri kapsar 

Başvuru Kriterleri: 
 Etkinliğin adı, teknoloji alanı ve bu kapsamdaki temalar 
açık ve anlaşılabilir şekilde belirlenmiş olmalı

 Etkinliğin içeriği tüm katılımcıların aktif katılımlarını 
sağlayacak bir şekilde kurgulanmalıdır

 En az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret odası, ticaret 
ve sanayi odası veya ihracatçı birliğinin katılımcı olarak 

yer alması zorunludur

 Katılımcı kuruluştan en az birisinin yurt dışında yerleşik 
olması durumunda, etkinlik uluslararası düzeyde değer-
lendirilir 

 Başvuru yılın her hangi bir iş gününde yapılabilir 

Desteklenen Harcama Kalemleri:
 Etkinlikle ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri

 Etkinlikle ilgili posta ve kurye giderleri

 Uçak, tren, otobüs ve gemi ile yapılacak şehirlerarası ve 
uluslar arası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 
100 TL’ye kadar günlük konaklama giderleri 

Destek Tutarı:
Proje Pazarları Destekleme Programı çerçevesinde des-

teklenecek etkinlikler için TÜBİTAK tarafından sağlanacak 
destek miktarının üst sınırı TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafın-
dan belirlenir

PROJE PAZARI DESTEKLEME PROGRAMI
Amaç: 
Üniversite, araştırma kuruluşları ve özel sektör kuruluşları arasında ortak Ar- Ge projelerinin oluşturulmasına, ulusal 

ve/veya uluslararası teknolojik işbirliklerinin sağlanmasına yönelik etkinliklerin desteklenmemesini hedefler 

KOBİ AR- GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI
Amaç: 
KOBİ ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının; kurumsal, Ar- Ge nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirilmesi için 

bu nitelikteki proje harcamalarının uluslararası anlaşmalar çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenmesini hedefler 

TÜ
Bİ

TA
K



50 51

d) Malzeme ve sarf giderleri

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hiz-
met alımı giderleri

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar- Ge bi-
rimleri, özel sektör Ar- Ge kuruluşları v.b. Ar- Ge kurum ve 
kuruluşlarına yaptırılan Ar- Ge hizmet giderleri

g) Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent tes-
cili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler 

Desteklenmesi uygun bulunan proje kapsamında gerçek-
leşen toplam yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarının, 
projenin dönemsel desteklemeye esas harcama tutarları 
toplamı içindeki payı % 20 ile sınırlıdır.

Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, 
teçhizat, kalıp gibi alımların seri üretimde de kullanılacak 
olması durumunda % 40 oranında destek kapsamına alınır.

Başvuru tarihi: 
Proje başvuru dokümanının,  ıslak imzalı olarak TÜBİ-

TAK’ a sunulduğu tarih

Dönem:
Takvim yılı içersinde 1. dönem, 1 Ocak – 30 Haziren ve 2. 

dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralığında kalan süreler

Kuruluş/ Firma:
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde 

katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirket-
leri 

Programın Hedefi:
Ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve bu gi-

rişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yeni-
likçi, teknoloji gücü yüksek ürün ve süreçler geliştirebilen 
firmaların oluşturulması 

Destek Süresi: 
Projenin destek süresi, proje destek kapsamına alınan 

faaliyetlerin gerçekleşmesi için gereken ve TÜBİTAK tara-
fından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında 
en fazla 12 aydır. 

Destek Oranı ve Destek Sınırı:
Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Destek oranı da % 

75’tir. Üst sınır ise 2009 yılı için 100.000 TL’dir. Üst sınır 
ve oran değişiklik yapıldığında www.teydeb.tubitak.gov.tr 
adresinden duyurulur

Desteklenen Ar- Ge Aşamaları:
 Kavram geliştirme

 Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

 Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer 
alan laboratuar v.b. çalışmalar 

 Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalış-
maları

 Prototip üretimi

 Pilot tesisin kurulması

 Deneme üretim ve tip testlerin tapılması

Desteklenen Gider Kalemleri
Personel

Proje personelinin proje destek süresince desteklemeye 
esas harcama kapsamına alınacak  “ortalama aylık maliye-
ti” olarak personelin proje başvuru tarihinden önce çalıştı-
ğı en fazla son 6 aya ait, brüt ücretleri, SGK işveren payları, 
SGK işsizlik işveren payları, varsa ikramiyeleri toplanarak 
çalışılan ay sayısına bölünerek  bulunan tutar alınır. 

Doktora: Brüt asgari ücretin en fazla 12 katı

Lisans (mezuniyet + 48): 

Brüt asgari ücretin en fazla 10 katı

Lisans (mezuniyet – 48): 

Brüt asgari ücretin en fazla 6 katı

Ön lisans: Brüt asgari ücretin en fazla 4 katı

Lise ve altı: Brüt asgari ücretin en fazla 3 katı 

TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI
4

Amaç:
Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek 

teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak, desteklenmesini hedefler 
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Desteklenmeyen Giderler
 Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretle-
ri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon v.b. Prim 
giderleri

 Personele nakdi ya da ayni olarak yemek ve servis ula-
şım giderleri

 Kuruluş ortaklarına ait Bağ- Kur primleri, sosyal yar-
dımlaşma ödentileri

 Seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışında taksi, met-
ro v.b. Şehir içi ulaşım giderleri

 Şehir içi nakliye ve posta giderleri

 Ar- Ge ile ilintili olmayan üretime yönelik alt yapı yatı-
rımı ağırlıklı giderler

 Kırtasiye, büro makineleri ve mefruşatı

 Isıtma aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji mas-
rafları su giderleri

 Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyet-
leri

 Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler

 Ofis, depo, stand, kira giderleri

 İnşaat ve tesisat giderleri

 CE ( test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme gi-
derleri
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b) Yapılan seyahatlerde şehirlerarası ve uluslar arası 
ekonomi sınıfı ulaşım ve konaklama giderlerinin en fazla 
yurt içi 100 TL, yurt dışı 150 $’ a kadar olan kısmı karşılanır. 

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Malzeme ve sarf giderleri

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hiz-
met alımı giderleri

f)Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar- Ge bi-
rimleri, özel sektör Ar- Ge kuruluşları v.b. Ar- Ge kurum ve 
kuruluşlarına yaptırılan Ar- Ge hizmet giderleri

g) Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent 
tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler

h) İletişim giderleri (internet, sabit telefon)

I) Ofis ve işlik kira giderleri, işliğe ait su, elektrik, ısıtma 
giderleri

j) Yeminli mali müşavir ücretleri 

Desteklenmeyen Giderler
 Katma değer vergisi

 Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, 
sözleşme masrafları

 Kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödeme-
leri

 Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri

 Coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri

 Proje doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, mu-
hasebe, yeminli mali müşavirlik ücretleri, sekreterlik v.b. 
İdari giderler

 Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, 
brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon v.b. Prim gider-
leri

 Personele nakdi ya da ayni olarak yemek ve servis ula-
şım giderleri

 Kuruluş ortaklarına ait Bağ- Kur primleri, sosyal yardım-
laşma ödentileri

 Seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışında taksi, metro 
v.b. Şehir içi ulaşım giderleri

 Şehir içi nakliye ve posta giderleri

 Ar- Ge ile ilintili olmayan üretime yönelik alt yapı yatırı-
mı ağırlıklı giderler

 Kırtasiye, büro makineleri ve mefruşatı

 Isıtma aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masraf-
ları su giderleri

 Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri

 Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler

 Ofis, depo, stand, kira giderleri

 İnşaat ve tesisat giderleri

 CE ( test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme gider-
leri

Başvuru tarihi: 
Proje başvuru dokümanının,  ıslak imzalı olarak TÜBÜ-

TAK’ a sunulduğu tarih

Dönem:
Takvim yılı içersinde 1. dönem, 1 Ocak – 30 Haziren ve 2. 

dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralığında kalan süreler

Kuruluş/ Firma: 
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde 

katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirket-
leri 

Programın Hedefleri:
Uluslararası Ar- Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de 

yerleşik kuruluşlara sağlanacak desteğin, ülkemizdeki tek-
nik yeterliliğinin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşla-
rın uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji 
transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve dene-
yiminin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün tekno-
lojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici 
bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer 
almasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Desteklenme Dönemi:
Desteklenmesi uygun bulunan projelerin gerçekleştiri-

len harcamaları altışar aylık dönemler itibari ile değerlen-
dirilerek desteklenir

Destek Süresi:
TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Proje uluslara-

rası proje süresi kadar desteklenir. 

Destek Oranı ve Sınırı: 
Destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranla-

rının toplamından oluşur. Büyük ölçekli firmalar için temel 
destek oranı % 50 + 10, KOBİ’ler için toplam destek oranı 
% 75.

Büyük ölçekli kuruluşların projelerinin öncelikli alanlar-
da olması durumunda toplam destek oranı, temel destek 
oranının % 20’si oranında artırılır

Desteklenen Ar- Ge Aşamaları:
 Kavram geliştirme

 Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

 Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer 
alan laboratuar v.b. çalışmalar 

 Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalış-
maları

 Prototip üretimi

 Pilot tesisin kurulması

 Deneme üretim ve tip testlerin tapılması

ULUSLARARASI SANAYİ AR- GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Amaç:
Uluslararası ortak destek programlarında ( EUREKA, EUROSTAR, Avrupa Birliği Çevre Programları altında ortak pro-

je çağrılarına çıkan programlar v.b. uluslararası program ve projeler) yer alan sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın 
Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar- Ge ve Yenilik nitelikli projelerinin desteklenmesidir.

5

TÜ
Bİ

TA
K



54 55

Desteklenen Gider Kalemleri
Personel

Proje personelinin proje destek süresince desteklemeye 
esas harcama kapsamına alınacak  “ortalama aylık maliye-
ti” olarak personelin proje başvuru tarihinden önce çalıştı-
ğı en fazla son 6 aya ait, brüt ücretleri, SGK işveren payları, 
SGK işsizlik işveren payları, varsa ikramiyeleri toplanarak 
çalışılan ay sayısına bölünerek  bulunan tutar alınır. 

Doktora: Brüt asgari ücretin en fazla 12 katı

Lisans (mezuniyet + 48):

Brüt asgari ücretin en fazla 10 katı

Lisans (mezuniyet – 48):

Brüt asgari ücretin en fazla 6 katı

Ön lisans: Brüt asgari ücretin en fazla 4 katı

Lise ve altı: Brüt asgari ücretin en fazla 3 katı

b) Yapılan seyahatlerde şehirlerarası ve uluslar arası 
ekonomi sınıfı ulaşım ve konaklama giderlerinin en fazla 
yurt içi 100 TL, yurt dışı 150 $’ a kadar olan kısmı karşılanır.

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Malzeme ve sarf giderleri

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hiz-
met alımı giderleri

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar- Ge bi-
rimleri, özel sektör Ar- Ge kuruluşları v.b. Ar- Ge kurum ve 
kuruluşlarına yaptırılan Ar- Ge hizmet giderleri

g) Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent 
tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler 

Desteklenmesi uygun bulunan proje kapsamında ger-
çekleşen toplam yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımları-
nın, projenin dönemsel desteklemeye esas harcama tutar-
ları toplamı içindeki payı % 20 ile sınırlıdır

Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, 
teçhizat, kalıp gibi alımların seri üretimde de kullanılacak 
olması durumunda, ilgili giderler proje süresiyle orantılı 
olarak aylık % 2 oranı ile destek kapsamına alınır

Desteklenmeyen Giderler
 Katma değer vergisi

 Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, 
sözleşme masrafları

 Kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödeme-
leri

 Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri

 Coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri

 Proje doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, mu-
hasebe, yeminli mali müşavirlik ücretleri, sekreterlik v.b. 
İdari giderler 

 Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, 
brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon v.b. Prim gider-
leri

 Personele nakdi ya da ayni olarak yemek ve servis ula-
şım giderleri

 Kuruluş ortaklarına ait Bağ- Kur primleri, sosyal yardım-
laşma ödentileri

 Seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışında taksi, metro 
v.b. Şehir içi ulaşım giderleri

 Şehir içi nakliye ve posta giderleri

 Ar- Ge ile ilintili olmayan üretime yönelik alt yapı yatırı-
mı ağırlıklı giderler 

 Kırtasiye, büro makineleri ve mefruşatı

 Isıtma aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masraf-
ları su giderleri

 Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri

 Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler

 Ofis, depo, stand, kira giderleri

 İnşaat ve tesisat giderleri

 CE ( test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme gider-
leri
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T.C. BİLİM SANAYİ
VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
(SAN-TEZ PROJELERİ)

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, 
Sanayi Tezleri Programı (San-Tez), sanayicilerimizin Ar-Ge ’ye dayalı ihtiyaçla-
rının, Üniversite- Sanayi İşbirliği kapsamında ve bilimsel yaklaşımlarla çözüme 
kavuşturulmasını amaçlamaktadır. SAN- TEZ, katma değeri yüksek, teknoloji 
tabanlı ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesini, rekabet gücünün artırıl-
masını, KOBİ’lerin teknoloji ve Ar-Ge kültürü edinmelerini, sanayicilerimizin 
kendi öz varlıkları ile gerçekleştiremeyecekleri Ar-Ge, teknoloji ve inovasyona 
yönelik çalışmaların hem devlet hem de üniversite desteği ile gerçekleştiril-
mesini hedeflemektedir. Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine 
bakanlık tarafından, toplam proje bedelinin en fazla %75 oranında hibe destek 
sağlanmaktadır. Bu durumda toplam proje bedelinin % 25’nin kuruluş tarafın-
dan nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. “
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SAN-TEZ 
SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI

İletişim : www.sanayi.gov.tr

Ne Zaman Başvurulabilir?
 Birinci dönem son başvuru tarihi her yılın 
Mart ayının 15’i

 İkinci dönem son başvuru tarihi her yılın 
Ağustos ayının 15’i 

Hedefleri Nelerdir?
 Üniversite-sanayi-kamu işbirliği

 Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün 
ve üretim yöntemleri geliştirilmesi destek-
lenerek, ülkemizin dünya pazarındaki reka-
bet gücünün artırılmasının hedeflenmesi

 KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edi-
nilmesini sağlamak

 İşletmelerin öz varlıkları ile gerçekleştire-
meyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyo-
na yönelik çalışmalara üniversite ve devlet 
desteği sağlama

 Akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak

 Akademisyenler ve üniversite mezunu 
gençler arasında şirketleşme kültürünü 
yaygınlaştırma

 Üniversite tez konularını KOBİ’lerin ihtiyacı 
olan alanlara yönlendirme

 Doktora ve yüksek lisans desteklenmesini 
sağlayarak, nitelikli eleman sayısını artırma

 Tez öğrencilerinin bu firmalarda AR-GE per-
soneli olarak istihdam edilmesini sağlamak 

Sağlanacak Destek Oranı
 En yüksek destek oranı %75

 Toplam proje bedelinin %25’i kuruluş tarafından nakdi 
olarak karşılanmalıdır 

Kimler Yararlanabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde 

katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve 
üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu prog-
ramdan yararlanabilir.

Nasıl Başvurulur?
Yararlanmak isteyen üniversite ve kuruluş;

 Projeyi, San-Tez Başvuru Dokümanına uygun bir şekilde 
hazırlar

 Biri ıslak imzalı iki kopya halinde 

Sanayi ve Araştırma Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir.
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Desteklenmiş İş Fikirleri

Teknoloji alanı 2009 2010

Enformasyon 34 41

Makine 12 19

Elektrik-Elektromekanik 12 17

Malzeme 12 7

Biyoagroteknoloji 8 8

Kimya - 7

Tıp Teknolojisi - 1

TOPLAM 78 100

Proje Başvurusunda
Dikkat Edilecek Hususlar

 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tara-
fından öncelikli araştırma alanlarına öncelik 
verilir

 Temel ve uygulamalı araştırma aşamasını 
tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına 
gelmiş projeler yönelik olmasına dikkat edil-
melidir

 Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot 
üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurul-
masına yönelik projeler değerlendirilmez.

 Projeler yayınlanan, Proje Başvuru Do-
kümanındaki sıralamaya göre hazırlanacaktır.

 Proje bütçesi, proje kapsamında alınma-
sı öngörülen makine-donanım toplam tutarı, 
toplam proje bedelinin %65’ini geçmemelidir.

Yürütülecek Faaliyetler
 San- Tez proje başvurusu

 Ön değerlendirme

 Değerlendirme

 Karar

 Sözleşme

 Ödeme işlemleri

 İzleme

 Mali inceleme ve denetim

 Proje sonuçlandırılmasının

değerlendirilmesi

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ
Amacı: 

Yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu 
iş fikirlerini katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli 
yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek ser-
maye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek başvuru koşulları ve yararlanacaklar:

Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhan-
gi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek 
durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi 
ya da lisans, yüksek lisans ya da doktora derecelerinden 
birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek 
kişiler başvurabilir.

 Destek başvurusunun zamanı
Programa yılda bir kez Bakanlık tarafından duyurulan 

tarihte başvurulabilmektedir.

Desteğin süresi ve miktarı
Destekleme süresi 12 ay, destek miktarı da en fazla 

100.000 TL olup, teminat alınmaksızın hibe olarak veril-
mektedir.
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AVRUPA YATIRIM 
BANKASI (EIB)

Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği’nin finansman kuruluşu olup, 
kamu ve özel sektör kuruluşlarına uzun vadeli finansman sağlamak 
suretiyle Birliğin politik hedeflerinin hayata geçirilmesine yardımcı ol-
maktadır. Avrupa Yatırım Bankası kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, 
özellikle kalıcı projelerin finansmanını sağlamaktadır. Banka, Avrupa 
Birliği’ne üye devletlere ait olup, kurulduğu 1958 yılından bu yana Birli-
ğe üye ve partner ülkelerdeki projelerin desteklenmesi için 540 Milyar 
Euro’dan fazla finansman sağlamıştır.

Avrupa Yatırım Bankası, 60’lı yılların ortalarından beri Türkiye’de aktif 
olarak faaliyettedir. Bankanın AB ülkesi olmaya hazırlanan bu ülkeye 
sağlamış olduğu finansman miktarı 2001-2005 seneleri arasında 3,1 Mil-
yar Euro’ya ulaşmış olup, bu miktar aynı zamanda ülkenin ekonomik ge-
lişmesine destek sağlamaya yönelik taahhüdünün de bir göstergesidir. 
EIB fonlarından faydalanan kamu ve özel sektör mensupları: yabancı 
yatırımcıların yanı sıra, merkezi ve yerel yönetimler, yerel bankalar ve 
sanayi kuruluşlarıdır. 
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Mevcut Finansman Türleri
Doğrudan Krediler 
Toplam yatırım maliyeti 50 Milyon 

EURO üzerinde olan projelere yöne-
liktir.

Yatırım türleri: Altyapı, enerji, çev-
re, sağlık, eğitim, Ar-Ge, sanayi ve 
hizmet sektörleri kapsamında yapılan 
yatırımlar.

Yararlananlar: Belediyeler de dahil 
olmak üzere kamu kuruluşları, özel 
amaçla bir araya gelen gruplar, kamu 
ve özel sektör şirketleri.

Finansman Limiti: AYB finansmanı 
proje maliyetinin %50’si ile sınırlıdır.

Vadeler: Projenin ekonomik hizmet 
ömrü ve nakit akışını yansıtan özel koşul-
lar da dâhil olmak üzere sanayi projeleri 
için normalde 5 ila 12 yıl arası, altyapı ve 
enerji projeleri için 12 ila 25 yıl arası

Faiz oranı: Sermaye piyasalarındaki en 
iyi faiz oranlarına olanak sağlamaktadır.

Para Birimleri: ABD Doları, İsviçre 
Frangı, Japon Yeni, EURO, Türk Lirası ve 
diğer AB üye devletlerinin para birimleri-
ni içermektedir.

Geri Ödeme: Geri ödemeler genellikle 
eşit yıllık veya altı aylık taksitler şeklinde 
yapılmaktadır.

Teminat: AYB kredileri, proje yapısına 
ve kredi alanının niteliğine bağlı olarak 
yeterli teminat gösterilmesini gerektir-
mektedir. Özel sektöre verilen AYB kre-
dileri teminat gerektirir ve bu teminat bir 
veya daha fazla uygun banka tarafından 
verilebilir.

AVRUPA YATIRIM 
BANKASI

Mevcut Destek Türleri: 
 AYB, genelde proje maliyetlerinin %50’sine kadar olan kısmını finanse etmektedir.

 AYB, doğrudan krediler, çerçeve krediler veya KOBİ’lere yönelik 

 AYB kredileri aracılığıyla finanse etmektedir.

 Proje geliştiricinin nitelikleri ile aracı banka ile anlaşma sağlanır.

KOBİ'ler ve Küçük Ölçekli Girişimler

% 38

%1 %7
%6

%6

%30
%9

%3 Enerji

Taşımacılık

Telekomünikasyon

Su Yönetimi ve Muhtelif Alt Yapı Yatırımları

Sanayi

Hizmet

Sağlık, Eğitim

Çevre Krediler / Kobi’lere 
Yönelik AYB Kredileri

Yatırım maliyeti 25 Milyon 
EURO’nun altındaki projelere yö-
nelik kredi hatları, bölgede bulu-
nan AYB ortağı veya aracı banka 
üzerinden tahsis edilmektedir. Pro-
je sahipleri doğrudan AYB çalışma 
ortağı olan aracı bankalara başvur-
malıdır. 

Yatırım türleri: Özellikle küçük 
ve orta ölçekli sanayi ve hizmet 
şirketlerinin kurumsal yatırımları, 
aynı zamanda ileri teknoloji ve Ar- 
Ge projelerine de yatırım. Sağlık ve 
eğitim hizmetlerine ek olarak alt 
yapı, su tedariki ve hijyene, çevre 
korumasına ve enerji verimliliğine 
yönelik projeler.

Yararlananlar: Küçük ve orta 
ölçekli işletmeler, yerel yönetimler 
ve diğer kamu kuruluşları ve özel 
amaçlı gruplar.

Finansman Limit: Yeni projelerin 
toplam maliyetinin %50’sine kadar; 
küçük ölçekli KOBİ yatırımları için 
%100’üne kadar.

Vade, faiz oranı, geri ödeme, 
para birimleri, teminat, komis-
yon/ücretler: İlgili AYB çalışma 
ortağı kuruluş tarafından belirlenir.

İletişim : www.eib.org
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AYB Proje Döngüsü
AYB fonları için girişimci talebi başvu-

ruları Banka’nın Lüksemburg’daki genel 
merkezinde bulunan Güneydoğu Avru-
pa kredilerinden sorumlu bölüme veya 
Türkiye’deki ofislerine herhangi bir for-
maliteye gerek kalmadan iletilebilir.

Proje değerlendirme: Her proje AYB 
standartları ve AB yasa ve düzenlemeleri 
doğrultusunda mali ve teknik yönleri ile 
çevre etkileri açısından değerlendirmeye 
tabi tutulmaktadır.

Yönetim Komitesi onayı: Operasyon 
birimi projeleri Banka’nın daimi yürütme 
organı olan Yönetim Komitesi’nin onayı-
na sunmaktadır.

Yönetim Kurulu incelemesi: AYB 
Başkanı ve operasyon birimi projeyi 
üye devletlerden her birinin ve Avrupa 
Komisyonu’nun temsilcilerinden oluşan 
Yönetim Kurulu’na sunmaktadır. 

Mali sözleşme: Banka’nın kararında temel 
teşkil eden ve değerlendirme sırasında ince-
lenen tüm anahtar unsurları bir araya getirir. 
Ek olarak teknik şartnameyi ve gerekli, tek-
nik, ekonomik veya çevresel koşulları içerir. 
Gerektiğinde de bir veya daha fazla teminat 
sözleşmesi ile desteklenir.

Kredinin kullandırılması: Kullandırma ve 
geri ödeme koşulları üzerinde anlaşma sağ-
landıktan sonra fonlar müşterinin hesabına 
havale edilir. Uzun vadeler, cazip faiz oranla-
rı ve her bir projeye özel ihtiyaçları karşılaya-
cak esneklik AYB kredi sözleşmelerinin ayırt 
edici özellikleridir.

Değerlendirme: Banka, AYB’nin yöne-
tici organlarının yanı sıra ilgili dış taraflar 
karşısında şeffaflık sağlamak amacıyla pro-
jeleri değerlendirme yoluna gidebilir. De-
ğerlendirme bölümü yaptığı çalışmalarla 
harici gözlemcilerin Banka’nın uygulamala-
rıyla aşina olmasını sağlamakta ve kurumu 
da deneyimlerden ders çıkarmaya teşvik et-
mektedir.

İletişim:
European Investment Bank

www.eib.org

+352 43 79 – 22000

+352 43 79 – 62000

Alain Terraillon

AYB Türkiye Temsilcisi

a.terraillon@eib.org 

+90 212 319 7604

+90 533 960 4960
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KREDİ GARANTİ FONU (KGF)

KGF, küçük ve orta ölçekli işletmelere kefalet sağlamak bu iş-
letmelere destek vermek ve işletmelerin yatırım finansmanında 
banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmek amacıyla 
Temmuz 1991’ de kurulmuştur.

KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işlet-
melerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, 
uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimi-
zin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. 
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KREDİ GARANTİ FONU 
(KGF)

İletişim : www.kgf.com.tr 

Kimler Yararlanabilir
Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, 

esnaf ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler ve 
çiftçiler KGF kefaleti için başvurabilir.

Nasıl Başvurulur
  Bankaya KGF kefaletinden yararlanılmak 

istenildiği bildirilmeli

 Dosyanın KGF’ ye gönderilmesine kefalet 
edilmeli

 Bankaya yapılan kredi başvurusu uygun 
bulunulmalı

 Kredi uygun bulunulduktan sonra yakla-
şık 2 hafta içerisinde KGF sonuçlandıra-
caktır.

Kefalet
Kefaletin Maliyeti

 Firmalardan değerlendirme için maktu 
inceleme ücreti alınır.

 Kredi kabul edilirse kredi vadesi boyunca 
her yıl peşin olarak kefalet bakiyesi üze-

rinden yıllık %1 ile %2 arasında değişen 
oranlarda komisyon alınır.

Kefalet Limiti
 Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000 
TL

 KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak 
risk grubu oluşturduğu işletmeler için 
1.500.000 TL 

Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir?
İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi 

için kefalet verilmekte olup, kredi türü ko-
nusunda bir kısıtlama yoktur

KGF kredinin en çok %80’ine kadar kefa-
let vermektedir

Değerlendirme Kıstasları
 Başvuran KOBİ, esnaf ve sanatkâr, tarım-
sal işletme, çiftçi, kadın ve genç girişimci 
olmalı

 Kefaletin kullanılacağı proje karlı, gerçek-
leştirilebilir ve yapılabilir olmalı

 Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve 
mesleki deneyime sahip olmalı

 Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalıdır

 Proje kabul edilebilir risklere sahip olmalıdır

 Proje çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalıdır 

HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ
Proje İçeriği

 KOBİ’leri geliştirmek, yeni yatırımları desteklemek, kırsal 
kesimdeki girişimciliği artırmak, kırsal kesimdeki nüfusu 
yerinde tutmak, istihdamı artırmak

 Proje büyüklüğü 112,5 Milyon Euro

 Avrupa Yatırım Fonundan sağlanan garanti tutarı 45 
Milyon Euro

 Avrupa Yatırım Fonu paylaşım oranı %50

 Garanti vadesi 8 yıl 

 KOBİ sayılan her türlü iktisadi faaliyet gösteren

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOBİ tanımı ( 1-250 çalışan, 
azami 250.000.000 TL bilanço aktif toplamı)

 Bankaya tahsis edilen %30’luk kısım nüfusu 1000’i ge-
çen belde/köy gibi kırsal kesimde kurulmuş ve kurula-
cak KOBİ’lerin kullanımına

 Kuruluş tarihine bakılmaksızın bankalarca kredilenmesi 
uygun görülen KOBİ’ler

Proje Risk Paylaşımı
 %40 Avrupa Yatırım Fonu

 %40 KGF Kefaleti

 %20 Banka Payı

Proje Kaynakları
 %50 KGF Kefaleti

 %50 AYF Garantisi

Projeye Konu Kredi Türü
 Geri ödemeleri itfa planına bağlanmış nakdi krediler

 Vadesi en az 1 yıl olan spot krediler 

KOBİ Başına Toplam Kredi Limiti : 1.250.000

Her Bir Kredi Limiti : 625.000

KOBİ Başına Toplam Kefalet Limiti : 1.000.000

Her Bir Kredi Başına Kefalet Limiti : 500.000

Grup Kredi Limit : 1.875.000

Grup Kefalet Limiti : 1.500.000

Kefalet Oranı : %80

Vade : 1-8 yıl arası

KGF Komisyon Oranı : %1

Kırsal Kesimdeki KOBİ’ler için : %30 (proje büyüklüğü)

Proje Başvuru Süresi : 27.01.2013 

Maliyetler
 Kefalet riski üzerinden yıllık %1 komisyon

 İnceleme ücreti 200 TL

 Kefaletin tahsis edilmesi halinde 300 TL kefalet tahsis 
ücreti 

Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bü-
yüme ve gelişmelerine destek veren KGF, iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği 
engelini ortadan kaldırmaktadır.
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
(OSB)

    Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uygun görülen alan-
larda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını 
önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi 
ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan 
dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş 
arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal 
ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve 
sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekil-
de ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan 
bölgelerdir.
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
(OSB)

Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin 
yayılımını disipline ederek, şehir planına 
katkıda bulunmak, sanayicileri ve yakın 
sektörleri bir arada tutabilmek, az gelişmiş 
bölgelerde sanayinin yaygınlaştırılmasını 
sağlamak, modern alt yapı ile firmaların 
daha sağlıklı üretimde bulunabilmesini 
sağlamak amacı ile kurulmuştur.

OSB’deki İşletmeler;

 İnşaat bitim tarihini takip eden bütçe yı-
lından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergi-
sinden muaftır.

 Belediyelerin çevre temizlik hizmetinden 
yararlanılmıyor ise, çevre temizlik vergi-
sinden muaftır.

 Bina, inşaat ve yapı kullanma izni harçla-
rından muaftır.

 OSB’lerin kendi binalarının tüketeceği 
elektrik ve havagazı için vergiden mu-
aftır.

 Arsa ve iş yeri teslimlerinde KDV’den 
muaftır.
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TÜRKİYE İŞ 
KURUMU (İŞ-KUR)

25.06.2003 tarih ve 25159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile istihdamın 
korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılarak işsizliğin önlenme-
si amaçlanmıştır. Bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan Türkiye 
İş Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuru-
luşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili kuruluşu-
dur. Kurumun kısa adı İş-Kur’dur. Yaşanan bu gelişimleri izleye-
bilmek ve işsizlik sigortasını etkin bir şekilde yürütebilmek için 
güçlü bir iş kurumunun varlığına ihtiyaç duyulmuş ve 4 Ekim 
2000 tarihinde yayınlanan 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me ile iş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak, Türkiye İş Kurumu 
(İş-kur) kurulmuştur.



78 79

TÜ
RK

İY
E 

İŞ
 K

UR
UM

U 

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞ-KUR)
Mesleki Eğitim Kursları ve
İşgücü Uyum Hizmetleri

İletişim : www.iskur.gov.tr 

KURSLAR
a) Kurum Kaynaklı Kurslar
İşgücü Yetiştirme Kursları: 

 Kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluş-
ları, meslek birlikleri v.b. ile işbirliği içersinde 
iş gücü yetiştirme kursu düzenlenebilmek-
tedir.

 Hizmet alımları ihale yöntemi ve doğrudan 
temin yoluyla sağlanmakta olup, bireysel 
gönderme ve işbirliğiyle gerçekleşmektedir

 Bu kurslar istihdam garantili olarak düzen-
lenmektedir

 Kurs süresince günlük cep harçlığı ve yine 
aynı süreç içerisindeki iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına karşın sigorta primleri öden-
mektedir.

İŞ- KUR çeşitli kurs programla-
rı ile gerek kendisi, gerekse diğer 
kamu kurum kuruluşları, meslek 
kuruluşları ile birlikte istihdamı ar-
tırabilmek için kurslar düzenlemek-
tedir.

1. Kurslar

2. Staj Programları

3. Çalışanların Mesleki Eğitimi

4. BECERİ’ 10 Uzmanlaşmış

 Meslek Edindirme Projesi

Özürlü ve Hükümlü/Eski Hükümlü Mesle-
ki Eğitimi ve Rehabilitasyonu:

 Özürlülerin ilgi ve yetenekleri doğrultu-
sunda özürlüler yararına kurulmuş bulu-
nan dernek,  vakıf ve mesleki rehabilitas-
yon merkezleriyle sürekli temas kurularak, 
özürlülerin mesleklere göre nitelikleri tes-
pit edilerek, özürlü gruplara yönelik prog-
ram uygulanır

 Hükümlü ve eski hükümlülere yönelik kurs-
larda, işbirliği yapılabilecek kurum ve ku-
ruluşların yanı sıra, Ceza İnfaz Kurumları ile 
işbirliği yapılarak meslek tespitinden sonra 
program düzenlenir 

b) Ceza Paraları Kaynaklı Kurslar:
 Özürlü mesleki eğitim ve rehabilitasyonu

 Hükümlülerin ve eski hükümlülerin mesleki 
eğitim ve rehabilitasyonu

• Bu iki başlık özürlü ve eski hükümlü çalış-
tırmayan işverenlerden kesilen cezalar ile 
düzenlenmektedir

STAJ PROGRAMLARI
 Lise dengi ve üstü düzeyindeki kurumlardan mezun olmuş, 
kuruma kayıtlı işsizlerden ve öğrenci olmayanlar için staj 
programı düzenlenir

 Staj en az 5 çalışanı bulunan iş yerlerinde düzenlenir. 1/20 
çalışan oranı ile stajyer istihdamı sağlamır.

 Kamu kurum ve kuruluşlarında staj programı uygulanmaz

 İş yerleri de kurumdan staj talebinde bulunabilmektedir

 Stajyerlere staj programına katıldıkları her bir gün için cep 
harçlığı verilir ve süreç içersisindeki iş kazası ve meslek 
hastalığı sigorta primleri ödenmektedir.

ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİMİ
 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin sahip olmaları 
gereken sertifikaların verilmesi amacıyla düzenlenir

 Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü veya programa konu 
alanda eğitim vermeye yetkili kurum/kuruluşların onayına 
istinaden düzenlenir

 Katılımcılara ve hizmet sağlayıcılara iş kazası ve meslek 
hastalığı primi dâhil hiçbir gider ödenmemektedir

1 2

3
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BECERİ’ 10 Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Projesi

Amaçları:
 İŞKUR tarafından işletmelerin ihtiyaçlarına uygun mes-
leki eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

 Meslek liselerinin alt yapılarının yenilenmesi ve eğiticile-
rin  gelişen teknolojiye uyumun artırılması

 Odalar ve işverenlerin mesleki eğitim kurslarının yöne-
tim süreçlerine katılımının artırılması

Projenin Bileşenleri
 Eğitim alt yapısının güçlendirilmesi ( MEB- İŞKUR)

 Makine teçhizat alımı

 Müfredat revizyonu

 Eğiticilerin eğitimi

 İşgücü piyasası ihtiyaç analizi ( TOBB-ETÜ, TOBB,İŞKUR)

 Pilot olarak belirlenen 19 il

 Yaygınlaştırma için kapasite inşası

 Eşleştirme çalışmalar (TOBB,İŞKUR)

 Kursiyer seçimi

 Staj yerleştirme

 İşe yerleştirme

 Yeni tasarlanan kursların uygulanması (İŞKUR- MEB)

Kurs ve İşe Yerleştirme Süreci
 Mesleki eğitim ihtiyaç analizi

 Eğitim alt yapısının geliştirilmesi

 İhtiyaçlar doğrultusunda kursların açılması

 İşveren beklentisi doğrultusunda kursiyer seçimi

 Teorik ve pratik (staj) eğitimlerin yapılması

 Başarılı kursiyerlerin belgelendirilmesi

 Başarılı kursiyerlerin işe yerleştirilmesinin sağlanması 

Sürecin İşleyişi
 Bölgesel ve sektörel mesleki eğitim ihtiyaçları Odaların 
aktif katılımıyla TOBB- ETÜ tarafından belirlenecektir

 İhtiyaç analizi pilot olarak seçilen 19 ilde uygulanacak

 19 ilde ve ilgili TOBB Sektör Meclislerinde anket çalışma-
ları ve odak grup toplantıları gerçekleştirilecektir

 Bu çalışma ile şirket talepleri konusunda bir ihtiyaç lis-
tesi belirlenecektir 

 Eğitim alt yapısının geliştirilmesi çalışmaları MEB ve İŞ-
KUR koordinasyonunda sağlanacaktır

 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezi olarak, belirle-
nen 81 ilde faaliyet gösteren 111 Teknik ve Endüstri Mes-
lek Lisesinin teknolojik gelişime uygun mesleki eğitim 
verebilmesi için gerekli donanım tedarik edilecek

 Bu okullardaki eğiticilerin bilgi ve becerilerini hizmet içi 
eğitim yoluyla güncellenmesi sağlanacaktır 

 Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda İl İstihdam ve Mes-
leki Eğitim Kurulları’nca gerekli kursların açılması için 
karar alınacaktır

 Kurs içerikleri ihtiyaç analizine dayalı olarak belirlene-
cektir

 Sadece ihtiyaç analizinde belirlenen alanlarda ve taleple 
orantılı olarak kursların açılması sağlanacaktır

 İlgili Oda ve İŞKUR’un koordinasyonunda kurslara katıl-
maya hak kazanan kursiyerler belirlenecektir

 Kurslar başlamadan önce işyerleri ile kursiyerler arasın-
da eşleştirme yapılarak işyerlerinin önceliklerine göre 
kursiyer seçimi yapılacaktır

 Ön eşleştirme için ortak kullanıma açık bir bilgi portalı 
kurulacaktır 

 Kurslar, teorik ve pratik eğitimden oluşan iki aşamalı 
olarak başlatılacaktır

 Teorik ve pratik uygulama eğitimleri, daha önceden be-
lirlenen ve modernize edilen Uzmanlaşmış Meslek Edin-
dirme Merkezlerinde gerçekleştirilecektir

 Staj ise eşleştirme yapılan özel sektör kuruluşlarında 
gerçekleştirilecektir

 Teorik eğitim süresince kursiyerler İŞKUR tarafından 
günlük 15 TL ( aylık 360 TL) ödeme yapılacaktır

 İş kazası ve meslek hastalıklarına karşın sigorta prim gi-
derleri yine İŞKUR tarafından sağlanacaktır  

 Belgelendirme süreci iki aşamalı olarak Kurs yönetimi-
nin koordinasyonunda yürütülecektir

 Kursları başarılı olarak tamamlamak için teorik ve temel 
uygulama eğitimleri ile pratik eğitimlerin (staj) her iki-
sinde de başarılı olmak zorundadır

 Teorik ve temel uygulama eğitimleri eğitmenler tarafın-
dan, pratik eğitimler ise işveren(veya temsilcisi) tarafın-
dan değerlendirilecektir

 İlerleyen dönemde mesleki yeterlilik sertifikalarının dev-
reye girmesiyle kursiyerlerinin ulusal mesleki yeterlilik-
lere göre belgelendirilmesi sağlanacaktır 

 Yerleştirme süreci ön eşleştirme doğrultusunda Odala-
rın koordinasyonunda yürütülecektir

 Tanımlanan süreç sonucunda kursları başarılı olarak ta-
mamlayan kursiyerlerin asgari %90’ının iş yerinde en az 
eğitim ve staj süresi kadar öncelikli olarak staj yaptıkları 
kurumlarda istihdam edilmelerine ilişkin eşleştirme faa-
liyetlerini ilgili Oda koordine edecektir

 Başarılı kursiyerlerin istihdam edilmesi durumunda si-
gorta primi işveren payı 1 yıl boyunca kamu kaynakla-
rından karşılanacaktır

 Belgelendirmenin ulusal yeterlilik çerçevesinde yapıl-
ması durumunda ise sigorta pirimi işveren payı 1,5 yıl 
süreyle karşılanacaktır 

6111 sayılı kanunda yapılan değişiklikler ile;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 
yaşından büyük kadınlardan;

 1. Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle,

 2. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek 
öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgü-
cü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle,

 3. (1) ve (2) numaralı bentlerde sayılan belge ve nite-
liklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) 
numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sa-
hip olanlar için 24 ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş 
Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları ha-
linde ilave olarak 6 ay süreyle,

d) 5510 sayılı Kanunun 4. Md. k fıkrasının (a) bendi kapsa-
mında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya 
mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi 
bitirenler için 12 ay süreyle,

e) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (c) 
bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı 
işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle 
uygulanacaktır.

Bu teşvik; 01.03.2011 – 31.21.2015 tarihleri arasında işe 
alınan sigortalılar için uygulanacak olup, teşvik süresin-
ce işe alınan işsizlerin sigorta primlerinin işveren hissele-
rinin tamamı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

4
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İnternet Adresleri

İnternet Adresleri

Kurum Adı

GENEL TEŞVİK SİSTEMİ                                                                          www hazine gov tr

KOSGEB / T C  BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI                                                     www kosgeb gov tr

BAKA / BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI                                                    www baka org tr

TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)                            www tkdk gov tr 

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI                                                    www ekonomi gov tr 

TÜRKİYE BİLİMSEL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)                         www tubitak gov tr

T C  BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim Ve Teknoloji Genel Müdürlüğü     www sanayi gov tr

AVRUPA YATIRIM BANKASI (EIB)                                                               www eib org

KREDİ GARANTİ FONU (KGF)                                                                   www kgf gov tr

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB)                                                         www iskur gov tr

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞ-KUR)                                                                 www deik org tr
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Notlar
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