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YENİ YATIRIM YAPMAK İSTİYORUM

ORTAK TEDARİK /ORTAK TASARIM/

ORTAK PAZARLAMA YAPMAK İSTİYORUM 

GIDA ÜRETME TESİSİ KURMAK İSTİYORUM

GIDA İŞLEME TESİSİ KURMAK İSTİYORUM

GİRİŞİMCİ OLMAK İSTİYORUM

İŞİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM

KREDİ FAİZ DESTEĞİNE İHTİYACIM VAR

BORSADA YER ALMAK İSTİYORUM

KENDİ ELEMANIMI YETİŞTİRMEK İSTİYORUM

NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM ETMEK İSTİYORUM

ENGELLİ İSTİHDAM ETMEK İSTİYORUM

NE YAPMAK İSTİYORUM?
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AR-GE LABORATUVARI KURMAK İSTİYORUM

TEKNOLOJİK GİRİŞİM YAPMAK İSTİYORUM

ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUM

ÜRÜNÜMÜ KENDİM TASARLAMAK İSTİYORUM

AR-GE MERKEZİ OLMAK İSTİYORUM

TASARIM MERKEZİ KURMAK İSTİYORUM

FİKRİMİ TEKNOLOJİYE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUM

ÜRÜNLERİMİN KALİTESİNİ İSPATLAMAK İSTİYORUM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI YAPMAK İSTİYORUM

YURT DIŞINDAN MÜŞTERİ BULMAK İSTİYORUM

YURT DIŞINDA ÜRÜNLERİMİ TANITMAK İSTİYORUM

YENİ PAZARLARA SATIŞ YAPMAK İSTİYORUM

SEKTÖRÜM İLE BİRLİKTEHAREKET ETMEK İSTİYORUM

KÜRESEL FİRMALAR İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM

E-TİCARET YAPMAK İSTİYORUM

TEKNOLOJİK ÜRÜNÜMÜ TANITMAK VE

PAZARLAMAK İSTİYORUM

NE YAPMAK İSTİYORUM?
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TÜRKİYENİN ULUSAL DESTEK HARİTASI
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TÜRKİYENİN ULUSAL DESTEK HARİTASI
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TÜRKİYENİN ULUSAL DESTEK HARİTASI
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DEVLET DESTEKLERİ KULLANILIRKEN
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL HUSUSLAR VE RİSKLER
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2  
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Destek kullanılmadan önce başvuru yapılması gereken desteklerde, desteği 
veren kuruluş tarafından projenin uygun görülmesini müteakip sözleşme 
imzalandıktan sonraki harcamalar destek kapsamındadır. Sözleşme öncesinde 
yapılan harcamalar desteklenmemektedir.

Destek oranları kurumlara göre farklılık göstermekte olup, destek dışında kalan 
harcamalar tarafınızca karşılanacaktır.

Avans ödemesi olan devlet destekleri hariç tüm harcamaların şirket hesabından 
ve/veya şirket kredi kartından yapılarak, ödeme dekontu ve faturanın ibrazı 
gerekmektedir. Şahsi hesaplar kullanılarak elden ödeme yapılmamalıdır. Nakit 
ödeme yapıldığı takdirde, desteği veren kurum tarafından geri ödemeler 
yapılmamaktadır.

Destek geri ödemeleri için destek veren kurumun belirtmiş olduğu geri ödeme 
tarihleri geçerli olacaktır. 

Ön ödemeli destekler kapsamında verilecek kredilerde bankalardan alınmış 
avans/kredi tutarında teminat mektubu verilmesi gerekmektedir.

Desteklerin geri ödenmesinden sonra belirtilen sürelere dikkat edilmelidir. 
Ticaret Bakanlığı'nın Fuar Desteklerinde faturadan itibaren en geç 180 gün içinde 
kuruma ibraz zorunluluğu vardır.
Uygulamada ibraz süresinde değişiklik olduğu takdirde kurumun bunu ilan 
etmesi gerekmektedir.

Girişimcilik desteği mevcut uygulama esaslarına göre, önce KOSGEB girişimcilik 
eğitiminin  tamamlanması sonra şirket kuruluşu yapılarak iş planının KOSGEB veri 
tabanına yüklenmesi suretiyle müracaat edilmesi gerekmektedir.

Destek programları kapsamında kurumlara sunulan projelerde ara dönem ve 
nihai dönem raporu hazırlama zorunluluğu varsa bu raporlar zamanında kuruma 
sunulmalıdır. Aksi takdirde, ilgili destekten 3 yıl süreyle yararlanılmamaktadır. 
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KOSGEB DESTEKLERİ

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI (GERİ ÖDEMELİ + HİBE)

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli 
işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet 
üretilmesini sağlamaktır.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

KOBİ
Girişimci

Destek Miktarı ve Oranı

a)  İşlik giderleri,

b)  Kira giderleri,

c)  Makine-Teçhizat, donanım, hammadde, 
yazılım ve hizmet alımı giderleri,

d)  Personel giderleri,

e)  Başlangıç giderleri,

f)  Proje geliştirme giderleri (danışmanlık, 
eğitim, FSHM başvurusu ve/veya tescili, 
tanıtımı, yurtiçi ve yurtdışı 
kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik 
işbirliği ziyareti, test, analiz ve 
belgelendirme giderleri).

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli

450.000 TL 
- 150.000 TL Geri 
Ödemesiz 
- 300.000 TL Geri 
Ödemeli
Destek Oranı: %75-%100

Başlangıç Sermayesi 20.000 TL  %100, diğer destekler %75 oranında desteklenmektedir.
Satın alınacak makine-teçhizat için BSTB Yerli Malı Tebliğine uygun Yerli Malı Belgesi varsa, 
%15 ek destek verilir.
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* T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği'ne uygun 
olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek 
oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.
NOT: Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programından faydalanmak için yenilikçi 
ürün/ar-ge kapsamında geliştirilecek olan bir ürün desteğe hak kazanabilir.

KOSGEB DESTEKLERİ

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
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KOSGEB DESTEKLERİ

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

Amaç ve Kapsam

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

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

Destek Unsurları
Geleneksel Girişimci Desteği

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

19



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

Amaç ve Kapsam

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

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

KOSGEB DESTEKLERİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI
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KOSGEB DESTEKLERİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği

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

Amaç ve Kapsam

* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 
2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği'ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle 
güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave 
edilir.

İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

Başvuru Dönemi: Sürekli
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Desteklenecek Proje Giderleri

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, 
kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya 
alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi 
amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Amaç ve Kapsam

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

 * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği'ne uygun olarak 
alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  %15 (on 
beş) ilave edilir.

Başvuru Dönemi: Çağrılı

- Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla 
tamamlanmış projelerin,
- Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
- Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş 
ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış 
işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi 
işletmeler başvurabilir.

Endüstriyel Uygulama Programına;

KOSGEB DESTEKLERİ
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KOBİ TEKNOYATIRIM
KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

KOSGEB DESTEKLERİ

Öncelikli teknoloji alanlarında yer 
alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
sonucu ortaya çıkan yeni 
ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke 
ekonomisine katma değer 
oluşturmak, uluslararası pazarlarda 
yer alarak teknolojik ürün ihracatını 
artırmak için işletmelerin 
yapacakları teknolojik ürün 
yatırımlarının desteklenmesidir.

İdare Başkanlığınca belirlenen; 
KOBİ Teknoyatırım Destek Programı 
Öncelikli Teknoloji Alanları 
Tablosunda belirlenen alanlarda 
yer alan;

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

2.  Yurtdışı teknoloji 
bölgeleri/araştırma 
merkezleri/enstitüler/bilim 

Amaç ve Kapsam

Başvuru Dönemi: Çağrılı

parkları/kuluçka 
merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge 
ve yenilik projeleri sonucunda 
ortaya çıkan,

3.  Yurt içi teknoloji geliştirme 
bölgelerinde yer alan işletmelerin, 
bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge 
ve yenilik projeleri sonucunda 
ortaya çıkan,

4.  Kamu araştırma 
enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

5.  Patent belgesi ile koruma altına 
alınan,

6.  Doktora çalışması neticesinde 
ortaya çıkan,

7.  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim 
belgesi alan, prototip çalışması 
tamamlanmış teknolojik ürün 
sahipleri veya kullanım hakkını 
sözleşme ile hak sahibinden 
devralmış işletmeler yararlanır.
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KOBİ TEKNOYATIRIM
KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

KOSGEB DESTEKLERİ

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek 
oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek 
verilir.)

Başvuru Dönemi: Çağrılı
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KOSGEB DESTEKLERİ

- İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
- Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
- KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin 
tabana yayılması,
- KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin 
geliştirilmesi,
- Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Amaç ve Kapsam

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek 
oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek 
verilir.) 

Başvuru Dönemi: Çağrılı
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KOSGEB DESTEKLERİ

- İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
- Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
- KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin 
tabana yayılması,
- KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin 
geliştirilmesi,
- Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Amaç ve Kapsam

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek 
oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek 
verilir.) 

Başvuru Dönemi: Çağrılı
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KOSGEB DESTEKLERİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-
markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, 
kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Amaç ve Kapsam

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen 
finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından 
bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) 
oranında desteklenir.
(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek 
elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi 
olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.
(***) TSE ve TÜRKPATENT'ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında 
desteklenir.

Başvuru Dönemi: Çağrılı
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KOSGEB DESTEKLERİ

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

Amaç ve Kapsam

İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Son Başvuru Tarihi:  Çağrılı
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KOSGEB DESTEKLERİ

İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Son Başvuru Tarihi:  Çağrılı

Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

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

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

c)  Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

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

e)  Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları 
amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, 
maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri 
desteklenir.

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

Amaç ve Kapsam
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KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

- Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
- KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, 
amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında 
belirlenir ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine 
Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı 
alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer 
maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek 
ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile 
destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider 
kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.
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KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

- Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
- KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, 
amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Amaç ve Kapsam

Kimler Başvurabilir?

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

Son Başvuru Tarihi:  Çağrılı
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KOSGEB DESTEKLERİ

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen 
teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli 
teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri 
içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin 
hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.
Bu program,
a)  Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı   b)  Uluslararası Hızlandırıcı 
Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

Destek Üst Limiti: 100.000$
Destek Oranı: %80

A. Uluslararası Kuluçka Merkezi 
Kurma Programı

1. Kuruluş ve Donanım Desteği
- İşletme Kuruluş Giderleri, 
- Tadilatı, 
- Altyapı, 
- Ofis Donanımı 
- Yazılım Giderleri
Yeminli Mali Müşavirlik
Ulaşım Giderleri gibi konularda 
alacağı hizmetler ve düzenleyeceği 
organizasyonlar için destek verilir

Desteklenen Gider Kalemleri

Destek Üst Limiti: 3.750.000 $
Destek Oranı: 
-1'inci ve 2'nci yıl için % 80
-3 ile 5'inci yıllar için % 60

A. Uluslararası Kuluçka Merkezi 
Kurma Programı

2.  Operasyonel Giderler Desteği
- Kuluçka Merkezi Kirası, 
- İşletim Giderleri, 
- Tanıtım Faaliyetleri, 
- Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, 
İş Yönetimi, Hukuk, Fikri Ve Sınai 
Mülkiyet Hakları, hizmetleri gibi 
konularda alacağı hizmetler ve 
düzenleyeceği organizasyonlar

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE
HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI
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KOSGEB DESTEKLERİ

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen 
teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli 
teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri 
içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin 
hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.
Bu program,
a)  Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı   b)  Uluslararası Hızlandırıcı 
Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Amaç ve Kapsam

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE
HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

Desteklenen Gider Kalemleri

B. Uluslararası Hızlandırıcı Programı

1. Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri, 
2. Eğitim Giderleri, 
3. Danışmanlık Giderleri, 
4. Mentörlük Giderleri, 
5. İş Yönetimi Giderleri, 
6. Hukuk Giderleri, 
7. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri, 
8. Ulaşım Giderleri, 
9. Konaklama Giderleri, 
10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri 
Giderleri,
11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli

Program süresi: 3 yıl

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

Destek oranı: %80

Destek Miktarı ve Oranı
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KOSGEB DESTEKLERİ

TEKNOPAZAR - TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE
PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda 
rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının 
ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın 
giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri 
ödemesiz destek sağlanır.

- Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
- Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL 

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 
(yüz) olarak uygulanır.

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli
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KOSGEB DESTEKLERİ

KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli
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KOSGEB DESTEKLERİ

Son Başvuru Tarihi:  Çağrılı

GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik 
olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmelerinin 
desteklenmesidir.

Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere 
uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin 
esasları kapsar.

Program kapsamında, KOBİ'lerin paylarının Gelişen İşletmeler 
Pazarı'nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

- Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
- Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
- Hukukçu Raporu masrafı,
- Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu, giderlerine bütçe imkanları 
dahilinde geri ödemesiz destek verilir.

Amaç ve Kapsam
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KOSGEB DESTEKLERİ

Son Başvuru Tarihi:  Çağrılı

GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 500.000 (Beş yüz 
bin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde 
verilmiştir.

Programın Unsurları, Oranı ve Üst Limiti
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KOSGEB DESTEKLERİ

KOSGEB LABORATUVAR HİZMETLERİ

İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin 
sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda 
destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 11 adet 
laboratuvarımız KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ'lere ücretlendirmede destek olunarak 
düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca, KOSGEB Desteği ve Ankara 
Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-KOSGEB Çevre 
Laboratuvarı (www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümleri yapmakta, 
çevresel risklerin tespiti ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermekte olup, 
bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK 
tarafından akredite edilmiştir.

Amaç ve Kapsam

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli
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İŞKUR DESTEKLERİ

KADINLAR, GENÇLER VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SAHİPLERİ
   İÇİN İSTİHDAM TEŞVİKLERİ (VERGİ İNDİRİMİ)

İşsizlik Sigortası Ödeneği Alanlarının çalışma hayatına kazandırılmasını 
sağlamak, işe alımlarını kolaylaştırmak.
Özel sektör işverenlerince işe alınan kişilerin, işverenin son 6 ayda 
çalıştırdığı ortalama işçi sayısına ilave olarak işe alınmaları kaydıyla, sigorta 
primi işveren payının tamamını İşsizlik Sigortası Fonundan karşılayarak 
istihdamı artırmak.

Amaç ve Kapsam
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Desteklenen Gider Kalemleri
a)  Kısa vadeli sigorta primi 
tutarının yüzde biri olmak
üzere işçi ve işveren payı sigorta 
primleri,
b)  Genel sağlık sigortası primi.
*İşsizlik ödeneği alanların; işe 
alındığı tarihten önceki son altı 
aylık dönemde, prim ve hizmet 
belgelerinde bildirilen ortalama 
sigortalı sayısına ilave olarak işe
alınması durumunda kişinin kalan 
işsizlik ödeneği süresince asgari 
ücret üzerinden hesaplanan 
sosyal güvenlik priminin %1'lik 
kısmı hariç olmak üzere tamamı
İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

*Büyük İşletme
*KOBİ
- İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı 
tarihten önceki aydan başlayarak işe 
alan işyerine ait son altı aylık 
dönemde, prim ve hizmet 
belgelerinde bildirilen ortalama 
sigortalı sayısına ilave olarak işe 
alınması gerekmektedir.

Destek Miktarı ve Oranı

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli

Prime esas aylık kazanç   üst sınırına
göre beyan   edilen ücret üzerinden   
hesaplanan
sigorta primi   işveren payı - %100

39



İŞKUR DESTEKLERİ

İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEĞİ ALANLARI
İSTİHDAM EDEN İŞVERENLER İÇİN İSTİHDAM TEŞVİKİ 

(VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
İşsizlik Sigortası Ödeneği Alanlarının çalışma hayatına kazandırılmasını 
sağlamak, işe alımlarını kolaylaştırmak.

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

*Büyük İşletme
*KOBİ
- İşsizlik ödeneği alanların; işe 
alındığı tarihten önceki aydan 
başlayarak işe alan işyerine ait son 
altı aylık dönemde, prim ve hizmet 
belgelerinde bildirilen ortalama 
sigortalı sayısına ilave olarak işe 
alınması gerekmektedir.

Destek Miktarı ve Oranı

a)  Kısa vadeli sigorta primi 
tutarının yüzde biri olmak üzere 
işçi ve işveren payı sigorta 
primleri,
b)  Genel sağlık sigortası primi.
*İşsizlik ödeneği alanların; işe 
alındığı tarihten önceki son altı 
aylık dönemde, prim ve hizmet 
belgelerinde bildirilen ortalama 
sigortalı sayısına ilave olarak işe 
alınması durumunda kişinin 
kalan işsizlik ödeneği süresince 
asgari ücret üzerinden 
hesaplanan sosyal güvenlik 
priminin %1'lik kısmı hariç 
olmak üzere tamamı (%33,5) 
(679,88 TL) İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanmaktadır.

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli

Prime esas günlük kazanç   alt sınırı 
ve prim ödeme   gün sayısının 
çarpılması   suretiyle bulunan tutar   
üzerinden %33,5
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İŞKUR DESTEKLERİ

ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİMİ VE
BELGELENDİRİLMESİ (HİBE + EĞİTİM)

Çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, ayrıca tehlikeli ve çok 
tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak düzenlenen kurslara katılan 
kişilerin sertifika almalarını sağlamaktır.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

*Büyük İşletme
*KOBİ

Destek Miktarı ve Oranı

a)  Mesleki eğitim

b)  Belgelendirme giderleri (Bakanlıkça 
çıkarılan tebliğlerde belirtilen 
mesleklerde 5544 sayılı MYK Kanunu 
kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve 
belgelendirme kuruluşlarının 
gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan 
kişilerin belge masrafı ve sınav ücreti)

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli

%100*

*28.11.2017 kabul tarihli, 05.12.2017 tarih ve 30261 Sayılı R.G.de 
yayımlanan 7061 sayılı Kanunun 56. maddesiyle maddede yapılan değişiklik 
ile belge ve sınav ücretinin tamamı karşılanmaya başlanmıştır.
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İŞKUR DESTEKLERİ

KENDİ İŞİNİ KURMA DESTEĞİ (HİBE)

Engellilerin ve eski hükümlülerin, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi 
geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin 
etmek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

Girişimci*
*İŞKUR'a kayıtlı, %40 Engeli olduğu 
belgeleyen/Eski hükümlü olan, 18 
yaşını tamamlamış, emekli olmayan, 
kendi üzerine aktif olarak kayıtlı 
işyeri/işletme olmayan,  İşyerinin 
kurulacağı il sınırları içinde ikamet 
eden, girişimcilik eğitim programı 
sertifikasına sahip, Kurulacak iş ile ilgili 
diploma, sertifika, izin vb. belgelere 
sahip olan kişiler başvurabilir.

Destek Miktarı ve Oranı

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

b)  İşletme gideri desteği (su, 
elektrik, iletişim, ısınma, 
tanıtım),

c)  Kuruluş desteği (makine, 
teçhizat, yazılım, donanım, ara 
madde, sarf malzeme, ofis 
malzemesi).
Eski Hükümlüler için:
a)  Kuruluş desteği

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli

· 36.000 TL* (2017/2)
· 50.000 TL* (2018/1)

*Eski Hükümlüler için vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli (Yıl Boyu Çağrılı)
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İŞKUR DESTEKLERİ

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI (HİBE)

Kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve 
geliştirmelerine yardımcı olmak. Temel seviye girişimcilik eğitimi, sınıf içi 
eğitim ve atölye çalışmalarından oluşmakta olup en az 32 saat sürmektedir.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

Kimler Başvurabilir?

-Girişimci
-KOBİ
 *Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, girişimcilik eğitim 
programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak, iş ve meslek 
danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, bu kapsamda kuruma kayıtlı 
olanlardan özellikle işletmesini geliştirmek isteyenler için de girişimcilik 
eğitimleri verilebilmektedir.

Destek Miktarı ve Oranı

a)  Katılımcı zaruri gideri
b)  İş Kazası ve meslek hastalığı sigortası primi
c)  Sağlık sigortası prim giderleri

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli

Üst limit yok - %100
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İŞKUR DESTEKLERİ

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu deneyimli ve nitelikli işgücü açığını 
gidermek, insan kaynakları havuzuna nitelikli işgücü sağlamak amacıyla, 
Kurumumuzca (İŞKUR) yürütülen “İşbaşı Eğitim Programlarıyla” hem iş 
arayan vatandaşlarımıza mesleki tecrübe kazandırılmakta hem de 
işverenlerimize büyük bir destek sağlanmaktadır.

Amaç ve Kapsam

Bu kapsamda;
-15 yaşını doldurmuş, 
-Son 1 ayda çalışmamış, 
-İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin, 
İşbaşı eğitim programına alınarak 
meslekideneyim ve tecrübe 
kazanması sağlanacaktır. 
-Bilişim ve İmalat Sektörlerinde 6 Ay, 
-Geleceğin Meslekleri ve Muhabirlik 
Mesleklerinde 9 Ay, 
-Tehlikeli ve çok tehlikeli 
mesleklerde ise ilgili mevzuatta ve 
Genel Müdürlük talimatları 
doğrultusunda belirlenen sürelerde, 
-Diğer Sektörlerde 3 Ay, 
Sürelerde İşbaşı Eğitim Programı 
düzenlenebilecektir. Program 
sonrasında işverenlerin bu kişilerin 
en az %50' sini 60 günden az 
olmamak şartıyla Program Süresi 
Kadar istihdam etmesi 
gerekecektir. 
-Kişilere günlük 77,7 TL cep 
harçlığı, 

-Genel Sağlık Sigortası ve İş 
Kazası Meslek Hastalığı primleri
Kurumumuz tarafından 
ödenecektir. 
-En az 2 sigortalı çalışana sahip 
olan işverenlerle düzenlenen 
program kapsamında, 2 ile 10 
arasında çalışanı varsa 1 kişi, 11 
ve üzerinde çalışanı varsa çalışan 
sayısının %10'u kadar katılımcı 
alabilme hakkı bulunmaktadır. 
-İşverenler katılımcıların %50' sini 
istihdam etme taahhüdü 
vermeleri halinde katılımcı 
kontenjanı %10' dan % 30 a 
kadar çıkarılabilmektedir. 
İşbaşı Eğitim Programları sürekli 
olarak iş arayan ve 
işverenlerimize daha fazla fayda 
sağlayacak şekilde 
geliştirilmektedir. 
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İŞKUR DESTEKLERİ

İŞE İLK ADIM PROJESİ 

100 Günlük Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek olan projelerden bir 
tanesi olan "İşe İlk Adım Projesi" kapsamında; 

-Yüksekokul veya fakültelerden mezun 
olan(Mezuniyet şartı aranmaktadır.) 
-18-29 yaş aralığındaki gençlerin 
İşbaşı eğitim programına alınarak mesleki 
deneyim ve tecrübe kazanması 
sağlanacaktır. 
-Bilişim ve İmalat Sektörlerinde 6 Ay 
-Geleceğin Meslekleri ve Muhabirlik 
Mesleklerinde
9 Ay 
-Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise 
ilgili mevzuatta ve Genel Müdürlük 
talimatları doğrultusunda belirlenen 
sürelerde 
-Diğer Sektörlerde 3 Ay 
Sürelerde İşbaşı Eğitim Programı 
düzenlenebilecektir. Program sonrasında 
işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı 
eğitim programlarındaki gibi Program 
Süresi Kadar istihdam etmesi gerekecektir. 
Bu kapsamda; 
-Kişilere günlük 77,7 TL cep harçlığı, GSS ve 
İş Kazası Meslek Hastalığı primleri 
ödenecektir. 
-Kişilerin İEP sonrası istihdam sürecinde ise 
işverenlerimize;
-Zorunlu istihdam sürecinde her ay için net 
asgari ücretin yarısı kadar, (İşveren 
tarafından zorunlu istihdam sürecinden 
sonra katılımcının 12 ay süreyle istihdam 
edileceğine dair taahhüt verilmesi 
durumunda tek seferde toplu olarak 
ödenecektir.) 
-Zorunlu istihdam sürecinin sonrasında 

işveren tarafından 12 ay istihdam taahhüdü 
verilmesi durumunda ise 12 ay boyunca net 
asgari ücretin %25' i kadar, 
-Ücret desteği İşsizlik Sigortası fonundan 
sağlanacaktır. 
Destekten yararlanılabilmesi için; 
-Zorunlu istihdam sürecinde programın bitiş 
tarihindeki çalışan sayısının altına 
düşülmemesi gerekmekte olup; bu sayının 
altına düşülen aylarda ödeme 
yapılamayacaktır. 
-Katılımcının işveren tarafından aynı işyerinde 
(aynı işverene ait işyerinde) istihdam edilme 
zorunluluğu bulunmaktadır. 
-Zorunlu ve isteğe bağlı istihdam süreçlerinde 
destekten faydalanılabilmesi için sigortalının 
kesintisiz istihdam edilmesi gerekmekte olup, 
"06.Kısmi İstihdam" ve "07.Puantaj Kayıtları" 
kodlu eksik gün nedenleri istihdamı kesintiye 
uğratacağından bu kodlarla eksik prim günü 
bildirimi durumunda işveren ilgili ayda söz 
konusu katılımcı için destekten 
yararlanamayacaktır. 
-SGK' ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta 
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası 
ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme 
zammı ve yapılandırılmamış vergi borcu 
bulunan işverenler destekten 
faydalanamazlar. 
Projenin 5000 katılımcı ile sınırlı olması 
planlanmaktadır. Proje kapsamında verilecek 
destek 01.08.2018-28.02.2019 tarihleri 
arasında açılan programları kapsayacaktır. 
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KREŞ DESTEĞİ 

14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İstihdam Şûrası'nda kamuoyuna; 
--Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına 
--İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına 
katılan kadınlara, 
--Bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için kurs/program 
süresince 

Aylık 400 TL'lik bakım desteği sağlanacağı duyurulmuş ve 02.05.2018 
tarihinde genelgesi yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İŞ'TE ANNE PROJESİ 

İş'te Anne Projesi kapsamında; Kurumumuza şahsen başvuran ya da 
Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından kurumumuza yönlendirilen ve İş'te 
Anne Biriminde görevli personel tarafından görüşmesi tamamlanan; 

--0-15 yaş arasında çocuğu bulunan Annelere; 
--En az %50 istihdam garantili İşbaşı Eğitim Programı veya Mesleki Eğitim 
Kurslarından yararlandıkları süre boyunca; 
--Günlük 80 TL zaruri gider ödemesi 
Yapılacaktır. 
Kişilerin İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde İşbaşı Eğitim 
Programına ya da Sanayi sektöründe Mesleki Eğitim Kurslarına katılmaları ve 
Kreş desteğinde belirtilen şartları da taşımaları kaydıyla kurs/program 
süresinde ilaveten 400 TL Kreş desteği de sağlanabilecektir. 
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MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (MEGİP) 

Kurumumuz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü 
piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel 
sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek 
şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik "Mesleki Eğitim ve 
Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır. 

Bu kapsamda; 
-15 yaşını doldurmuş, 
- İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin, 
MEGİP projesine alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır. 
- MEB veya üniversite tarafından onaylı eğitim programları (Modül Program) 
süresince, 
- Teorik ve uygulamalı olarak, 
- Yüz altmış fiili günü geçmeyecek şekilde, 
MEGİP düzenlenebilecektir. Program sonrasında işverenlerin bu kişilerin en az 
%50' sini 120 günden az olmayacak şekilde en az Modül Program süresi kadar 
istihdam etmesi gerekecektir. 
- Kişilere günlük 77,7 TL cep harçlığı, 
- Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı primleri 
- Eğitici Giderleri 
- Temrin Giderleri, 
Kurumumuz tarafından ödenecektir. 
- İşverenler çalışan sayılarının %50' sine kadar kontenjan talebinde 
bulunabilecektir. 
- 100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması 
olmayacaktır. 
- Bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir. 
Eğitim planında teorik eğitim öngörülmeyen mesleklerde bu Genelge kapsamında 
mesleki eğitim düzenlenmeyecektir. 
- Mesleki eğitimlerin günlük en az beş en fazla sekiz ve haftada altı günü 
geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olması gerekmektedir. 
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4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 15. MADDE
(İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİKİ)

Özel sektör işverenlerinin 31.12.2018 tarihine kadar başlamış olan İşbaşı Eğitim 
Programlarını tamamlayan; 
-18-29 yaş arası kişileri, 
- Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay 
içerisinde, 
- Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı 
çalışan sayısına ilave olarak 

İstihdam etmeleri durumunda; 
- İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, 
- Diğer sektörlerde ise 30 ay  Süreyle kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal 
güvenlik primlerinin işveren payları (524,07 TL) Kurumumuz tarafından İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ TEŞVİKİ 

Bildiğiniz üzere asgari ücretle işçi çalıştıran işverenlerimize Asgari ücret desteği 
sağlanmaktadır. Bu kapsamda; 

2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan 
sigortalı sayısı ortalaması; 

- 500 ve üzeri çalışanı olan firmalar için kişi başı günlük 3,38 TL (Aylık 100,8 TL) 
- 500' ün altında çalışanı olan firmalar için kişi başı günlük 5 TL (Aylık 150 TL) 

Tutarlarında destek sağlanacaktır. 
İşverenlerimiz söz konusu destekten 2019 yılı içerisinde 12 ay süreyle 
faydalanabilecektir. 
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında 
azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen 
veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç 
ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) 
sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir 
uygulamadır. 
- Genel ekonomik kriz (Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan 
olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip 
sarstığı durumlardır.) 

- Sektörel kriz (Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan 
doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki 
işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır) 

- Bölgesel kriz (Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya 
bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde 
etkilenip sarsıldığı durumlardır.) 

- Zorlayıcı sebeplerle (İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, 
önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân 
bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin 
tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden 
kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, 
salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.) 

Kısa Çalışma Kapsamında; 
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, 
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır. 
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; 
İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle 
işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde 
İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş
Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan 
etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin; 
- İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, 
- İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı 
bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması. (Kısa çalışmanın 
başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç 
yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar) 
- Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, 
gerekmektedir. 
Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi 
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas 
kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 
60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari 
ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez. 
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık 
olarak her ayın beşinde ödenir. 

İşverenlerimizin Kurumumuz tarafından düzenlenen Kurs 
ve Programlardan faydalanması halinde; 
Hem personel yetiştirme maliyeti; 
Hem de kişiler İlave İstihdam Teşvikine uygun hale 
gelecek ve 12 ila 18 ay arasında değişen sürelerde  SGK 
maliyeti de ortadan kalkacaktır. 
Kurumumuz İŞKUR' un sunmuş olduğu tüm projeler ve 
desteklerinden yararlanmak için kendinize en yakın 
İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğüyle ve İş ve Meslek 
Danışmanınızla irtibata geçmeniz yeterlidir. 
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TÜBİTAK DESTEKLERİ

1509 ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI (HİBE)
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EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak 
proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara 
sunulan uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerini desteklemek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

Büyük İşletme

KOBİ

Destek Miktarı ve Oranı:

a)  Personel giderleri,

b)  Proje personeline ait proje kapsamındaki 
seyahat giderleri,

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

d)  Malzeme ve sarf giderleri,

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

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

g)  Yeminli Mali Müşavirlik giderleri Son Başvuru Tarihi:
Çağrılı + Sürekli  

Uluslararası proje bütçesi

KOBİ % 75
 Büyük % 60

51



TÜBİTAK DESTEKLERİ

1601 YENİLİK GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA
KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK

DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Yenilik ve teknolojik girişimcilik alanlarında gerçek ve tüzel kişilere yönelik 
farkındalık oluşturma ve kapasite artırımını sağlayacak mekanizmaları (örn: 
eğitim, mentörlük, nitelikli personel desteği, işbirliği ağları, kümelenme, 
proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı, yatırımcı pazarı vb.) desteklemek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

Büyük İşletme
KOBİ
Üniversiteler/Araştırma 
Merkezleri
Sanayi Odaları
Ticaret Odaları
Ticaret ve Sanayi Odaları
* Kimlerin başvurabileceği 
çağrıda belirtilir.

Destek Miktarı ve Oranı:

a)  Personel giderleri

b)  Proje teşvik ikramiyesi

c)  Bursiyer giderleri

d)  Proje ekibinin proje faaliyetlerine 
ilişkin seyahat giderleri

e)  Hizmet alımları

f)  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın 
giderleri

g)  Toplantı, tanıtım, organizasyon ve 
ödül giderleri

h)  Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri

i)  Genel giderler
Son Başvuru Tarihi: Çağrılı  

Çağrıda kapsamında 
bel�rlenmekted�r.
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1515 ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI
DESTEKLEME PROGRAMI (HİBE)

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten yurt dışında yerleşik 
kuruluşların ülkemize çekilerek Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin 
yükseltilmesini ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel 
çekim merkezi olmasını sağlamak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

Büyük İşletme*
KOBİ*
* Alanında öncül bilimsel ve 
teknolojik bilgi üreten yurt dışında 
yerleşik kuruluşlar ve bunların 
Türkiye'de kurulu ya da kurulacak 
sermaye şirketi şeklindeki 
yapılanmaları ile Türkiye'de yerleşik 
sermaye şirketleri

Destek Miktarı ve Oranı:

a)  Personel giderleri

b)  Danışmanlık giderleri

c)  Genel giderler

d)  Başvuru öncesi destek

Son Başvuru Tarihi: Sürekli 

10.000.000  TL (1 yıl �ç�n)
· Ar-Ge Laboratuvar Bütçes�n�n % 75'�
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1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI (HİBE)

Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün 
kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni 
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen 
Ar-Ge nitelikli sanayi projelerini desteklemek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

Büyük İşletme
KOBİ
* 1 milyon TL ve üstü bütçeli 
projelerde üniversitesanayi
işbirliği, 10 milyon TL ve üstü 
bütçeli
projelerde üniversite-sanayi-KOBİ 
işbirliği
zorunluluğu bulunmaktadır.

Destek Miktarı ve Oranı:

a)  Personel giderleri
b)  Proje personeline ait proje 
kapsamındaki seyahat giderleri
c)  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın 
alım giderleri
d)  Malzeme ve sarf giderleri
e)  Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık 
hizmeti ve diğer hizmet alım 
giderleri
f)  Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına 
yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
g)  Yeminli Mali Müşavirlik 
giderleri
h)  Teşvik Ödülü (KOBİ ise)

Son Başvuru Tarihi: Sürekli  

Temel Destek oranı %40,
�lave desteklerle %60
* F�rma KOBİ �se proje fik�r sah�b� 
araştırmacı �ç�n
7.500 TL Teşv�k Ödülü.
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1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün 
kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni 
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen 
Ar-Ge nitelikli sanayi projelerini desteklemek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

KOBİ
KOBİ'lerin toplamda 2'si 
ortaklı olmak üzere en fazla 5 
projeleri desteklenebilecektir..

Destek Miktarı ve Oranı:

a)  Personel giderleri,
b)  Proje personeline ait proje 
kapsamındaki seyahat giderleri,
c)  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım 
giderleri,
d)  Malzeme ve sarf giderleri,
e)  Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık 
hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
f)  Ar-Ge hizmet giderleri,
g)  Proje hazırlama ve hazırlatma 
giderleri ile Yeminli Mali Müşavirlik 
giderleri,
h)  Teknogirişim sermaye şirketleri 
tarafından sunulan proje kapsamında 
proje genel gider desteği
i)  Teşvik Ödülü.

Son Başvuru Tarihi: Sürekli  

500.000 TL (En Fazla 3 Proje + 
Ortaklı 2 proje daha 
sunulabilmektedir.)

* Proje fikir sahibi araştırmacı 
için 7.500 TL Teşvik Ödülü.
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1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları 
olan projeleri desteklemek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

Büyük İşletme
KOBİ

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
(BTYK) tarafından belirlenen 
öncelikli alanları kapsamaktadır. 
Öncelikli Alanlar dışında, Bilim 
Kurulu kararı ile de öncelikli 
alanlara girmeyen alanlarda çağrı 
açılabilmektedir.

Destek Miktarı ve Oranı:

a)  Personel giderleri
b)  Proje personeline ait proje 
kapsamındaki seyahat giderleri
c)  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın 
alım giderleri
d)  Malzeme ve sarf giderleri
e)  Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık 
hizmeti ve diğer hizmet alım 
giderleri
f)  Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına 
yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
g)  Proje genel giderlerine ilişkin 
destek
h)  Yeminli Mali Müşavirlik 
giderleri

Son Başvuru Tarihi: Çağrılı  

· KOBİ %75

· Büyük Ölçekli Kuruluşlar %60

· Genel gider desteği %10
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1007 KAMU KURUMLARINI ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Kamu Kurumlarının, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal 
kaynaklardan Ar-Ge çalışmaları yoluyla sağlanması ve teknolojik nitelikli 
ürün/sistem ithalatı için yurt dışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle 
yurt içi üretimine aktarması amacıyla proje çıktılarına göre üç farklı nitelikte 
olan prototip/sistem/pilot tesis, model/yöntem/süreç ve teknoloji birikim 
projelerini desteklemek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

Kamu Kurumları / İlgili Kurumlar
Müşteri Kurum*
Üniversite
Konsorsiyum
Özel Sektör
Konsorsiyum
* Cumhurbaşkanlığı, TBMM 
Başkanlığı, Başbakanlık ve 
Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili 
kurum/kuruluşları Müşteri Kurum 
olabilir.

Destek Miktarı ve Oranı:

a)  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın      
alım giderleri
b)  Malzeme ve sarf malzemesi alım 
giderleri
c)  Danışmanlık ve hizmet alımı 
giderleri
d)  Proje kapsamında kullanılan 
cihazların bakım ve onarım 
giderleri
e)  Yurt içi ve yurt dışı seyahat 
giderleri
f)  Posta ve nakliye giderleri
g)  Proje ekibi giderleri
h)  Proje destekleme sözleşmesi ile 
kabul edilmiş diğer giderler
i)  Proje ile doğrudan ilgisi olan 
diğer giderler

Son Başvuru Tarihi: Çağrılı  

Çağrıda belirtilir.
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TÜBİTAK DESTEKLERİ

SANAYİ TEZLERİ DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni ürün/üretim yöntemi geliştirilmesi 
ve mevcut üründe/üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin 
ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans / doktora tez çalışmalarını içeren 
projeleri desteklemek. Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılmasını 
sağlamaktır.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

Büyük İşletme
KOBİ

a)  Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın 
alım giderleri

b)  Malzeme ve sarf malzemesi alım 
giderleri

c)  Danışmanlık ve hizmet alım giderleri

d)  Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri

e)  Personel giderleri

f)  Proje kurum hissesi

g)  Nakliye, sigorta ve gümrük giderleri

Son Başvuru Tarihi: Çağrılı+Sürekli  

Uluslararası proje bütçesi
· Mikro % 85
· Küçük % 80
· Orta % 75
· Büyük % 65

Destek Miktarı ve Oranı:
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TÜBİTAK DESTEKLERİ

1602 PATENT DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılmasını, 
gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesini ve 
ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını sağlamak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

Girişimci
KOBİ
Kamu Kurum Kuruluşları
Üniversiteler
Araştırmacılar

TPE ulusal patent başvurularında:
a)  Araştırma Raporu desteği, İnceleme 
Raporu desteği
b)  Vekil kullanılan başvurulara vekil 
desteği
c)  Patent alınması durumda ise patent 
sahibine ve başvuru süreçlerin patent 
vekillerine Patent Tescil Ödülü
WIPO, EPO, USPTO, ve JPO'ya yapılan 
patent başvurularında:
a)  Başvuru veya Araştırma Raporu 
desteği, İnceleme Raporu desteği
b)  EPO, USPTO veya JPO'dan patent 
alınması durumunda Patent Ödülü

Son Başvuru Tarihi: Çağrılı+Sürekli  

Rapor/İnceleme:
· Ulusal 600 Euro, (Vek
· Uluslararası 35.000TL
Ulusal Patent Ödülü:
· 3.000 TL (VekÖdülü: 
2.000TL)
Uluslararası Patent Ödülü: 
10.000 TL
(3 patent 30.000 TL'ye kadar)

Destek Miktarı ve Oranı:
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TÜBİTAK DESTEKLERİ

1505 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ
DESTEK PROGRAMI (HİBE VE DANIŞMANLIK)

Üniversite / kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin 
Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden 
kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye 
aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

a)  Personel giderleri
b)  Bursiyer giderleri
c)  Proje ekibinin proje 
faaliyetlerine ilişkin seyahat 
giderleri
d)  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın 
alım giderleri
e)  Malzeme ve sarf giderleri
f)  Hizmet alım giderleri
g)  Yeminli Mali Müşavirlik giderleri
h)  Fizibilite desteği*
* Proje ekibindeki kadrolu 
çalışanlara hak ettikleri proje teşvik 
ikramiyesi ve bütçenin % 5'i kadar 
kurum hissesi de proje özel 
hesabına her dönem sonu yatırılır.

Destek Miktarı ve Oranı: KOBİ'ler �ç�n %75, Büyük Ölçekl� İşletmeler �ç�n %60

Son Başvuru Tarihi: 24 Ay 

Büyük İşletme (Müşteri Kuruluş)
KOBİ(Müşteri Kuruluş)
Üniversite/Kamu Araştırma 
Merkezleri (Konsorsiyum)

* Sektörüne bakılmaksızın  firma 
düzeyinde  katma değer yaratan, 
Türkiye'de yerleşik ve proje 
sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı 
taahhüt eden sermaye şirketleri ile 
Yükseköğretim Kanunu 
kapsamında yer alan 
yükseköğretim  kurumları, vakıf 
üniversiteleri, eğitim ve araştırma 
hastaneleri ve ilgili mevzuatında 
Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş 
kamu araştırma merkez ve 
enstitüleri ortak proje 
başvurusunda bulunabilir.

Kimler Başvurabilir?
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TÜBİTAK DESTEKLERİ

1007 KAMU KURUMLARINI ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI  (HİBE)

Kamu Kurumlarının, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal 
kaynaklardan Ar-Ge çalışmaları yoluyla sağlanması ve teknolojik nitelikli 
ürün/sistem ithalatı için yurt dışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle 
yurt içi üretimine aktarması amacıyla proje çıktılarına göre üç farklı nitelikte 
olan prototip/sistem/pilot tesis, model/yöntem/süreç ve teknoloji birikim 
projelerini desteklemek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

a)  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın 
alım giderleri
b)  Malzeme ve sarf malzemesi 
alım giderleri
c)  Danışmanlık ve hizmet alımı 
giderleri
d)  Proje kapsamında kullanılan 
cihazların bakım ve onarım 
giderleri
e)  Yurt içi ve yurt dışı seyahat 
giderleri
f)  Posta ve nakliye giderleri
g)  Proje ekibi giderleri
h)  Proje destekleme sözleşmesi 
ile kabul edilmiş diğer giderler
i)  Proje ile doğrudan ilgisi olan 
diğer giderler

Kamu Kurumları / İlgili Kurumlar
Müşteri Kurum*
Üniversite
Konsorsiyum
Özel Sektör
Konsorsiyum
* Cumhurbaşkanlığı, TBMM 
Başkanlığı, Başbakanlık ve 
Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili 
kurum/kuruluşları Müşteri Kurum 
olabilir.

Kimler Başvurabilir?

Destek Miktarı ve Oranı:
Çağrıda belirtilir.

Son Başvuru Tarihi:  Çağrıda belirtilir.
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİKİ (VERGİ İNDİRİMİ)

İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, 
uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak, büyük ölçekli yatırımların 
artmasını sağlamak ve kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları 
özendirmek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
a)  KDV istisnası
b)  Gümrük vergisi muafiyeti
c)  Vergi indirimi
d)  Sigorta primi işveren hissesi desteği
e)  Gelir vergisi stopaj desteği
f)  Sigorta primi (İşçi hissesi) desteği
g)  Yatırım yeri tahsisi

Kimler Başvurabilir?
KOBİ
Büyük İşletme

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli
* Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve  Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği, Yatırımın 
6. Bölgede, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 
inci bölge illerindeki OSB'lerde ve Kilis ili OSB'lerinde gerçekleştirilmesi 
halinde sağlanır. Tİ
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI (VERGİ İNDİRİMİ)

İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, 
uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak ve kümelenme ve çevre 
korumaya yönelik yatırımları özendirmek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
a)  KDV istisnası
b)  Gümrük vergisi muafiyeti
c)  Gelir vergisi stopaj desteği

Kimler Başvurabilir?
KOBİ
Büyük İşletme

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli
Gelir Vergisi Stopaj Desteği Yatırımın 6. Bölgede, Cazibe Merkezleri 
Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki OSB'lerde 
ve Kilis ili OSB'lerinde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
(KREDİ FAİZİ) (VERGİ İNDİRİMİ)

İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, 
uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak, işletmelerin bölgesel 
gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve kümelenme ve çevre korumaya yönelik 
yatırımları özendirmek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
a)  KDV İstisnası
b)  Gümrük vergisi muafiyeti
c)  Vergi indirimi
d)  Sigorta primi işveren hissesi desteği
e)  Gelir vergisi stopaj desteği
f)  Sigorta primi (İşçi hissesi) desteği
g)  Faiz desteği
h)  Yatırım yeri tahsisi.

Kimler Başvurabilir?
KOBİ
Büyük İşletme

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

- Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve  Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği, Yatırımın 
6. Bölgede, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 
inci bölge illerindeki OSB'lerde ve Kilis ili OSB'lerinde gerçekleştirilmesi 
halinde sağlanır.
- Faiz desteği, Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. 
bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
(KREDİ FAİZİ) (VERGİ İNDİRİMİ)

İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, 
uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak, öncelikli alanlarda 
yatırımların artmasını sağlamak ve kümelenme ve çevre korumaya yönelik 
yatırımları özendirmek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
a)  KDV İstisnası
b)  Gümrük vergisi muafiyeti
c)  Vergi indirimi
d)  Sigorta primi işveren hissesi desteği
e)  Gelir vergisi stopaj desteği
f)  Sigorta primi (İşçi hissesi) desteği
g)  Faiz desteği
h)  Yatırım yeri tahsisi.

Kimler Başvurabilir?
KOBİ
Büyük İşletme

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

- Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve  Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği, Yatırımın 
6. Bölgede, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 
inci bölge illerindeki OSB'lerde ve Kilis ili OSB'lerinde gerçekleştirilmesi 
halinde sağlanır.
- Faiz desteği, Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. 
bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 
(KREDİ FAİZİ) (VERGİ İNDİRİMİ)

İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, 
uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak, stratejik yatırımların 
artmasını sağlamak, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları 
özendirmek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
a)  KDV istisnası
b)  Gümrük vergisi muafiyeti
c)  Vergi indirimi
d)  Sigorta primi işveren hissesi desteği
e)  Gelir vergisi stopaj desteği
f)  Sigorta primi (İşçi hissesi) desteği
g)  Faiz desteği
h)  Yatırım yeri tahsisi
i)   KDV iadesi.

Kimler Başvurabilir?
KOBİ
Büyük İşletme

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

- Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve  Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği, Yatırımın 6. 
Bölgede, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge 
illerindeki OSB'lerde ve Kilis ili OSB'lerinde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
- Faiz desteği, Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. 
bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
- KDV İadesi, Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara 
sağlanır.
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

İSTİHDAM YARDIMI PROGRAMI (HİBE)

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz firmaların münhasıran dış 
ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve 
yükseköğrenimli ilk defa istihdam edecekleri yönetici ve elemanların 
istihdamının sağlamak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
Yönetici/eleman/elemanların aylık brüt 
ücreti (1 yıl süreyle).*

* İstihdam edilecek elemanların, yurt içi 
ya da yurt dışında işletme, ekonomi, 
iktisat, idari bilimler, iş idaresi, uluslar 
arası ticaret, hukuk, dış ticaret v.b. 
konular ile mühendislik veya yabancı dil 
alanında yüksek öğrenimli olmaları 
gerekmektedir. İstihdam edileceği 
alanda en az 3 (üç) yıl tecrübesi olan 
elemanların istihdamında ise mezun 
olunan bölümle ilgili yukarıda belirtilen 
esaslar aranmaz.

Kimler Başvurabilir?
Büyük İşletme
KOBİ
*SDŞ statüsünü haiz firmalar.

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

Destek Miktarı ve Oranı

Azami %75 
- Yönetici için 18.000 ABD 
Doları karşılığı TL (Yıllık)
- Her bir eleman için 9.000 
ABD Doları karşılığı TL (Yıllık)
- Faiz desteği, Yatırımın 
Bölgesel Teşvik 
Uygulamalarında 3., 4., 5. 
veya 6. bölgelerde 
gerçekleştirilmesi halinde 
sağlanır.
- KDV İadesi, Sabit yatırım 
tutarı 500 milyon TL üzerinde 
olan stratejik yatırımlara 
sağlanır.
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ - (HİBE)

İşletmeler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata 
uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya 
kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme 
işlemlerini tamamlayabilmelerini sağlamak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
Yönetici/eleman/elemanların aylık brüt 
ücreti (1 yıl süreyle).*

* İstihdam edilecek elemanların, yurt içi 
ya da yurt dışında işletme, ekonomi, 
iktisat, idari bilimler, iş idaresi, uluslar 
arası ticaret, hukuk, dış ticaret v.b. 
konular ile mühendislik veya yabancı dil 
alanında yüksek öğrenimli olmaları 
gerekmektedir. İstihdam edileceği 
alanda en az 3 (üç) yıl tecrübesi olan 
elemanların istihdamında ise mezun 
olunan bölümle ilgili yukarıda belirtilen 
esaslar aranmaz.

Kimler Başvurabilir?
KOBİ
Büyük İşletme

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

Destek Miktarı ve Oranı

250.000 ABD Doları
Destek Oranı: %50
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ - (HİBE)

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazar araştırması 
ve pazara giriş faaliyetlerinin etkinliğini ve seviyesini yükseltmek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
a)  Ulaşım giderleri
b)  Konaklama giderleri

Kimler Başvurabilir?
KOBİ
Büyük İşletme

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

* Ulaşım kapsamında; Ekonomi sınıfı  ulaşım ücretleri ile günlük 50 ABD 
Dolarına kadar araç kiralama giderleri karşılanır.
* Konaklama kapsamında; Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar 
konaklama (oda + kahvaltı) giderleri karşılanır.
- Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması 
gezisi desteklenir.
- En fazla iki şirket çalışanı için desteklenir. 

Destek Miktarı ve Oranı
5.000  ABD Doları*
Destek Oranı: %70
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

İHRACAT TAŞIMALARINA NAVLUN DESTEĞİ - (HİBE)

İhracatçıların; Körfez Ülkeleri, Türki Cumhuriyeti, Afrika Ülkeleri ve diğer 
ülkelere, gemi, tır ve uçak ile yapılan ihracatlarında, navlun giderleri 
desteklenerek, hem işletmelerin ihracat düzeylerini, hem de belirlenen 
ülkelere yapılan ihracat düzeyini artırmak hedeflenmektedir.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
Navlun gideri.*

* Deniz yolu ve karayolu taşımacılığı için 5 
ayrı ülke grubu havayolu taşımacılığı için 6 
ayrı ülke grubu belirlenmiştir. Her 
taşımacılık için ihracı desteklenecek ürün 
grupları belirlenmiştir. Destek üst limitleri 
deniz yolu taşımacılığında konteyner 
başına ve konteynerın hacmine göre, kara 
ve hava yolunda ise ihraç edilecek ton 
başınadır.

Kimler Başvurabilir?
KOBİ
Büyük İşletme

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

Başvuru süresi navlun faturası tarihinden itibaren 6 aydır ve üyesi olunan 
İhracatçı Birliğine yapılmaktadır. Başvurular “intaç tarihi” esas alınarak her 
yılın ilk 3 ayı için aylık, geri kalan bölüm için üçer aylık dönemlere ait toplu 
yapılmalıdır.

Destek Miktarı ve Oranı
-Deniz yolu taşımacılığı için - 
150 - 7.000 TL/20 – 40 - 50 ft 
Konteyner - %20
-Kara yolu taşımacılığı için - 
20 - 230 TL/ton - %25
-Hava yolu taşımacılığı için - 
900 - 1.900 TL/ton - %25
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEĞİ - (HİBE)

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin işbirliği 
kuruluşları vasıtasıyla sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti görüşmelerini 
destekleyerek, ihracat etkinliğini, düzeyini artırmak ve bilinirliklerini 
yükseltmek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
a)  Ulaşım giderleri,

b)  Konaklama giderleri,

c)  T anıtım organizasyon giderleri.

* Tanıtım ve organizasyon giderleri 
kapsamında; Tercümanlık gideri, 
toplantı ve ikili görüşmelerin 
yapıldığı yerlerin kiralama 
giderleri, Görsel ve yazılı tanıtım ve 
reklam giderleri, Halkla ilişkiler 
hizmeti gideri karşılanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

İşbirliği Kuruluşları*

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

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

UR-GE DESTEĞİ - (HİBE)

Ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program 
yaparak ihracat stratejileri geliştirmektir.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
Küme ile-ortaklı;
a)   İhtiyaç analizi giderleri
b)  Eğitim ve danışmanlık hizmeti 
giderleri
c)  Küme tanıtım faaliyetleri 
giderleri
d)  Personel giderleri

Proje bazlı-ortaklı;
a)  Ulaşım giderleri
b)  Konaklama giderleri
c)  Tanıtım organizasyon faaliyetleri 
giderleri

Bireysel;
a)  Bireysel danışmanlık giderleri

Kimler Başvurabilir?

Büyük İşletme
KOBİ
İşbirliği Kuruluşları*

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

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

Destek Miktarı ve Oranı
Bireysel;
50.000 ABD Doları - %70

Proje bazlı-ortaklı;
  250.000 ABD Doları - %75

Küme ile-ortaklı;
400.000 ABD Doları - %75
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ (HİBE)

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların 
dış tanıtımının sağlamak ve uluslararası düzeyde katılımı artırmak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
Organizatör için;
a)  Yurtiçi fuarın  yurtdışı tanıtım 
giderleri
b)  Yurtiçi fuarın  yurtiçi tanıtım 
giderleri
Katılımcılar için;
a)  Yer kirası giderleri
b)  Stand konstrüksiyonu giderleri

Kimler Başvurabilir?

Büyük İşletme
KOBİ
Organizatör

Destek Miktarı ve Oranı

İşbirliği kuruluşu-yurtdışı tanıtım
giderleri
-150.000 ABD Doları -%75 İşbirliği
kuruluşu-yurtiçi tanıtım giderleri*
-50.000 ABD Doları -%75 Katılımcı
-30.000 TL -%50

* İşbirliği kuruluşu 1 yurtiçi fuarın
tanıtımı için en fazla 10 defa bu
destekten faydalanabilir.

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ
(KREDİ FAİZİ) (VERGİ İNDİRİMİ)

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, Para Kredi 
Koordinasyon Kurulu tarafından Resmi Gazete'de her yıl yayımlanan karara 
ilişkin, ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan ürün listesinde bulunan ürünlerin 
ihracatı ile ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet 
gücünün ve ihracat potansiyelini arttırmak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

a)  Vergiler (gümrük vergileri hariç), 
vergi cezaları, SGK primleri
b)  İhracatla ilgili kamu bankaları ile 
Türkiye İhracat Kredi Bankası 
A.Ş.'den kullanılan kredilerin faiz 
giderleri
c)  TMSF'ye ve ilgili tasfiye 
halindeki Bankalara olan borçlar 
(gecikme zammı ve faizleri dahil)
d)  Enerji giderleri (ihracatçının 
imalatçıya devir etmesi halinde)
e)  İhracatçı Birlikleri nispi aidatları 
(Devir kapsamında)
f)  İhracata yönelik ürünlerde borsa 
tescil giderleri (Devir kapsamında )

Kimler Başvurabilir?

KOBİ
Büyük İşletmeler
Tarımsal Üretim Yapanlar
(İhracatçılar, İmalatçılar, ihracat
bağlantılı tarımsal üretim 
sözleşmesi
yapan üreticiler)

* Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve
Koordinasyon Kurulunun 
26/12/2016
Tarihli ve 2016/16 Sayılı Kararında
belirtilen ürünlere göre ihracat iade
miktarı, miktar barajı ve azami 
ödeme
oranı uygulanmaktadır.

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ - (VERGİ İNDİRİMİ)

İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç 
ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük 
muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün 
üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi 
piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj 
malzemeleri ithalatına imkân veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

a)  İthalatta gümrük vergisi ve KDV 
muafiyeti,
b)  Kaynak Kullanım Destekleme 
Fonu istisnası,
c)  Vergi, resim ve harç istisnası,
d)  Ticaret politikası önlemlerine 
tabi olmama,
e)  TMO'dan ve T.Ş.K.'nca tespit 
edilen Şeker Fabrikalarından alım,
f)  Yurt içi alımlarda KDV tecil-terkin 
uygulaması,
g)  Yurt içi satış ve teslimlere 
müsaade edilmesi,
h)  İthalat sırasında alınması 
gereken vergilere ilişkin teminat 
indirimi.

Kimler Başvurabilir?

KOBİ
Büyük İşletmeler

Üst limit yok.
- İthalatta gümrük vergisi ve KDV 
muafiyeti
- KKDF istisnası
- Vergi, resim ve harç istisnası
- Yurt içi alımlarda KDV tecil-terkin
- İthalat sırasında alınması 
gereken vergilere ilişkin teminat 
indirimi

Destek Miktarı ve Oranı

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ (HİBE)

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği 
Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen  (Türkiye Ticaret Merkezi) 
tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında 
açılan birimlerin desteklenmesi ile işletmelerin yurtdışında bilinirlilik 
düzeyini yükseltmek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

a)  Kira giderleri
b)  Tanıtım giderleri
c)  Marka tescil giderleri,
d)  Kurulum, dekorasyon giderleri, 
istihdam desteği (Tabela, kepenk 
sistemi, kamera güvenlik sistemi, 
ürünler için güvenlik sistemi, alarm 
ve yangın sistemi, elektrik sistemi,  
tadilat ve dekorasyon harcamaları, 
internet kurulumu ile genel 
müdür/avukat/mali müşavir ya da 
sektör uzman personel) (Türk Ticaret 
Merkezleri için).

Kimler Başvurabilir?
Büyük İşletme
KOBİ
İşbirliği Kuruluşları*
* İşbirliği Kuruluşları: Türkiye 
İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, 
Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri 
Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve 
Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret 
Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, 
İşveren Sendikaları ile imalatçıların 
kurduğu dernek, birlik ve 
kooperatifleri

Tasarım Şirketleri*
- ABD Doları -%50
  Tasarım Ofisleri**
- 650.000 ABD Doları -%50

Destek Miktarı ve Oranı

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli
a'dan e'ye kadar sırasıyla destek 
kalemlerine göre üst limitler:
*  
50.000/150.000/300.000/200.000/300.0
00 = 1.000.000
**  
50.000/200.000/150.000/100.000/150.0
00 = 650.000
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

MARKA TURQUALITY DESTEĞİ (HİBE)

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan işletmelerin, üretimden 
pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçlerini 
kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini 
sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu 
olabilmelerini sağlamak ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı 
imajını oluşturmak ve yerleştirmek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
a)  Marka, faydalı model, patent 
tescil  giderleri

b)  Tanıtım, reklam, pazarlama 
giderleri

c)  Mağaza, ofis, depo kira, 
dekorasyon giderleri

d)  Reyon Raf kira giderleri

e)  Sertifikasyon giderleri

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

h)  Personel giderleri

i)  Pazar araştırma rapor giderleri

Kimler Başvurabilir?

- TİM
- İhracatçı Birlikleri
- Üretici Dernekleri
- Üretici Birlikleri
- Büyük İşletme
- KOBİ

10.000.000 TL

Destek Miktarı ve Oranı

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

MARKA TURQUALITY DESTEĞİ (HİBE)

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan işletmelerin, üretimden 
pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçlerini 
kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini 
sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu 
olabilmelerini sağlamak ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı 
imajını oluşturmak ve yerleştirmek.

Amaç ve Kapsam

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

MARKA TURQUALITY DESTEĞİ (HİBE)

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan işletmelerin, üretimden 
pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçlerini 
kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini 
sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu 
olabilmelerini sağlamak ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı 
imajını oluşturmak ve yerleştirmek.

Amaç ve Kapsam

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

HİZMET SEKTÖRÜ DESTEKLERİ (HİBE)

Teknik müşavirlik, sağlık turizmi, film, eğitim, bilişim ve yönetim danışmanlığı 
gibi hizmet sektörlerinin  ticaretini destekleyerek, yurtdışında 
markalaşmalarını sağlamak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
a)  Marka patent tescil giderleri

b)  Sertifikasyon giderleri

c)  Personel giderleri

d)  Tanıtım giderleri

e)  Danışmanlık giderleri

f)  Kira giderleri

g)  Franchise

Kimler Başvurabilir?

- Büyük İşletme

- KOBİ

- Teknik müşavirlik, sağlık turizmi, 
film, eğitim, bilişim ve yönetim 
danışmanlığı gibi hizmet 
sektörleri

1.000.000 ABD Doları 
Destek Oranı: %50

Destek Miktarı ve Oranı

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ (HİBE)

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin işbirliği 
kuruluşları vasıtasıyla e-ticaret sitelerine üye olmalarını sağlayarak, ihracat 
etkinliğini ve düzeyini artırmak ve bilinirliklerini yükseltmek.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri
E-ticaret sitelerine üyelik giderleri.

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

Destek Miktarı ve Oranı
5.000  ABD Doları*
Destek Oranı: %70

Kimler Başvurabilir?

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

*2000 ABD Doları  bir şirketin üyeliği için işbirliği kuruluşuna verilen destek 
üst limitidir.
- E-ticaret projesi hazırlanmalıdır. E-ticaret sitesi başına destek süresi en fazla 
3 yıldır.
- Her başvuruda en az 250  şirketin üye olması gerekmektedir.
- En fazla 5 e-ticaret sitesine toplu üyelik yapılabilmektedir.
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE GİRİŞ DESTEĞİ (HİBE)

Proje bazlı olarak firmaların ihtiyacı olan; yazılım alımı, eğitim/ danışmanlık, 
müşteri ziyaretleri, sertifikasyon, ürün geliştirmeye dönük makine ekipman 
alımı ve yurt dışı ofis depo kiralama giderlerini destekleyerek, Küresel 
tedarik zincirinde yer alma potansiyeline haiz firmaların tedarik zincirine 
eklemlenmesini sağlamak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

a)  Yazılım alım giderleri

b)  Eğitim, danışmanlık ve müşteri 
ziyaretleri giderleri

c)  Sertifikasyon, test/analiz ve ürün 
doğrulama giderleri

d)  Makine, ekipman  ve donanım alımı 
giderleri
             
e)  Yurt dışı ofis depo harcamaları giderleri

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

Büyük İşletme

KOBİ

Kimler Başvurabilir?

* Şirketlerin azami 1 projesi destek kapsamındadır.
* Şirketlerin üretici olması gerekmektedir.
* Proje süresi 2 yıldır.

1.000.000 ABD Doları

Destek Oranı: %50

Destek Miktarı ve
Oranları
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

TASARIMCI ŞİRKETLERİN VE OFİSLERİN DESTEKLENMESİ (HİBE)

Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının 
gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık 
harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerini 
destekleyerek, Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünü oluşturmak ve 
yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

a)  Marka patent tescil giderleri
b)  Personel giderleri
c)  Tanıtım, reklam, pazarlama giderleri
d)  Danışmanlık giderleri
e)  Kira-dekorasyon giderleri

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

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

Kimler Başvurabilir?

a'dan e'ye kadar sırasıyla destek kalemlerine göre üst limitler:
* 50.000/150.000/300.000/200.000/300.000=1.000.000
** 50.000/200.000/150.000/100.000/150.000=650.000

Desteklenen Gider Kalemleri

Destek Türü: Hibe
Destek Miktarı  
Tasarım Şirketleri*
1.000.000 ABD 
Doları
Destek Oranı: %50

Tasarım Ofisleri**
 

650.000 ABD Doları

Destek Oranı: %50
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME
PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (HİBE)

Tasarımcı şirketlerinin tasarım ve ürün geliştirme projelerini destekleyerek, 
Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırılmasını 
sağlamak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

a)  Personel giderleri*
b)  Seyahat, web sitesi üyeliği giderleri
c)  Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım 
giderleri

*İstihdam edilen tasarımcılardan azami 
ikisi yabancı olabilir.

Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

Büyük İşletme
(Tasarım Şirketleri)

KOBİ
(Tasarım Şirketleri)

Kimler Başvurabilir?

*a'dan c ye kadar sırasıyla tasarım şirketleri için destek kalemlerine göre üst 
limitler:    
1.000.000/150.000/250.000 = 1.400.000 ABD Doları
- Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

Desteklenen Gider Kalemleri
1.400.000 TL   -   %50
DESTEK TUTARLARI 
a)  İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 
1.000.000 ABD Doları
b)  Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları
c)  Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları 
olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir.
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ÖZEL AR-GE MERKEZLERİ DESTEĞİ (HİBE VE VERGİ İNDİRİMİ)

Ar-Ge ve yenilik yoluyla rekabet edebilir teknolojik bilgi üretilmesi, yenilik 
yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, 
maliyetlerinin azaltılması, bilginin ticarileştirilmesi, işbirliklerinin geliştirilmesi, 
teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile yabancı 
sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, Ar-Ge personeli ve nitelikli 
işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen
Gider Kalemleri

Kimler Başvurabilir?
Büyük İşletme*
KOBİ*
*Dar mükellef kurumların Türkiye'deki 
işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi 
Türkiye'de bulunan sermaye 
şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde 
ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, 
münhasıran yurt içinde Ar-Ge 
faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam 
zaman eşdeğer Ar-Ge personeli 
istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve 
yeteneği olan birimlerdir.

Destek Miktarı ve Oranı
*Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalarının tamamı.
*Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Doktoralılar için %95, yüksek lisanslılar için %90, temel 
bilimlerde yüksek lisansı olanlar için %95, lisansı olanlar için %90, diğerleri için %80.
*Sigorta Primi Desteği: İşveren hissesinin yarısı.
*Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge  ve yenilik faaliyetleri ile ilgili belgelerden damga vergisi 
alınmaz.
*Gümrük Vergisi İstisnası:  Ar-Ge projelerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşyalardan 
gümrük vergisi alınmaz.

a)  Ar-Ge indirimi,
b)  Sigorta primi desteği,
c)  Gelir vergisi stopajı desteği,
d)  Damga vergisi istisnası,
e)  Gümrük vergisi istisnası,
f)  Temel Bilimler mezunu 
istihdam gideri (Aylık brüt 
asgari ücret kadar-2 yıllığına),
g)  Sürekli ya da kısmı çalışan 
öğretim üyeleri gelirlerinin 
döner sermaye kapsamı 
dışında tutulması. Son Başvuru Tarihi:   Sürekli

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
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KÜMELENME DESTEK PROGRAMI (HİBE DESTEĞİ)

Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin 
yükseltilmesi, küresel ihracattan daha fazla pay alınması, ağırlıklı olarak 
yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi ve nitelikli işgücüne sahip, aynı 
zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi için 
kümelenme birlikteliklerinin başlatılması ve etkin bir şekilde ilerletilmesi 
amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesini sağlamaktır.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen
Gider Kalemleri

Kimler Başvurabilir?
Büyük İşletme
KOBİ
Kamu Kurum Kuruluşu
Sivil Toplum Kuruluşları
Yükseköğretim ve Araştırma Kurumları, 
TGB'ler, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Serbest 
Bölgeler, İhracatçı Birlikleri, STK'lar, İl 
Özel İdareleri, Yerel Yönetimler.

Destek Miktarı ve Oranı
25.000.000 TL*
*Her bir iş planı iş planı toplam bütçesinin %50
*Her bir destek kalemi bazında %75

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

b)  Faktör koşullarını ve/veya 
piyasalarını geliştirme,

c)  Verimlilik faaliyetleri,

d)  Yenilik faaliyetleri.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Son Başvuru Tarihi:   Çağrılı
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ÖZEL SEKTÖR TASARIM MERKEZLERİ DESTEĞİ (VERGİ İNDİRİMİ)

Tasarım yoluyla rekabet edebilir teknolojik bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, 
ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, maliyetlerinin 
azaltılması, bilginin ticarileştirilmesi, işbirliklerinin geliştirilmesi, teknoloji yoğun 
üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile yabancı sermaye 
yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, tasarım personeli ve nitelikli 
işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen
Gider Kalemleri

Kimler Başvurabilir?
Büyük İşletme*
KOBİ*
* Dar mükellef kurumların Türkiye'deki 
işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi 
Türkiye'de bulunan sermaye 
şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde 
ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, 
münhasıran yurt içinde tasarım 
faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam 
zaman eşdeğer tasarım personeli 
istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve 
yeteneği olan birimlerdir.

Destek Miktarı ve Oranı
* Vergi İndirimi: Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların 
%100'ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
* Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Doktoralılar için %95, yüksek lisanslılar için % 90, temel 
bilimlerde yüksek lisansı olanlar için % 95, lisansı olanlar için % 90, diğerleri için % 80.
* Sigorta Primi Desteği: İşveren hissesinin yarısı
Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili belgelerden damga vergisi 
alınmaz.
* Gümrük Vergisi İstisnası: Tasarım projelerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşyalardan 
gümrük vergisi alınmaz.
Başvuru Dönemi: Sürekli

a)  Vergi indirimi,
b)  Sigorta primi desteği,
c)  Gelir vergisi stopajı desteği,
d)  Damga vergisi istisnası,
e)  Gümrük vergisi istisnası
f)  Sürekli ya da kısmı çalışan 
öğretim üyeleri gelirlerinin 
döner sermaye kapsamı dışında 
tutulması

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEŞVİKİ
(HİBE VE VERGİ İNDİRİMİ)

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği 
sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik 
bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak.

Amaç ve Kapsam

Desteklenen Gider Kalemleri

Destek Miktarı ve Oranı
* Ar-Ge personeline % 100 vergi muafiyeti 
ve %50 sigorta primi indirimi,
* Tasarım faaliyetlerine uygulanan destek ve 
muafiyetler ile bölge yönetici şirketi 
mülkiyetindeki taşınmazların emlâk vergisi 
muafiyeti,
* Altyapı inşaatları BSTB'ye ayrılan bütçe ile 
sınırlı olmak üzere desteklenmektedir.

a)  Yönetici Şirketler
Altyapı, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka vb. giderler (sınırlı), damga vergisi, 
harç, atık su bedeli, gelir vergisi ve kurumlar vergisi muafiyeti, tesis irtifak 
hakkı,
b)  Girişimciler
Gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, personel ücretleri muafiyeti, 
teknolojik ürüne bölgede yatırım sağlanması,
c)  Öğretim Üyeleri
Gelirlerin döner sermayeden muafiyeti, bölgelerde şirket kurma hakkı, 
yönetici şirketlerde görev alma hakkı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Özel Sektör*
Üniversite**
* Yönetici Şirketler, Girişimciler
** Öğretim Üyesi

Kimler Başvurabilir?

Son Başvuru Tarihi: Sürekli  
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TEVHİD VE İFRAZ İŞLEM HARCI İSTİSNASI (VERGİ İNDİRİMİ)

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği 
sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik 
bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak.

Amaç ve Kapsam

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Desteklenen Gider Kalemleri
Tevhit ve ifraz işlem harcı muafiyeti

Kimler Başvurabilir?
Büyük İşletme
KOBİ

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli

*Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim 
veya birleştirme işlemlerinde tevhit ve ifraz işlem harcı alınmaz.
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EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ (VERGİ İNDİRİMİ)

Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmeler için 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununun 5'inci maddesi (f) fıkrasına göre bina inşalarının sona 
erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak 
vergisinden muafiyet sağlamak.

Amaç ve Kapsam

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Desteklenen Gider Kalemleri
Emlak vergisi muafiyeti

Kimler Başvurabilir?
Büyük İşletme
KOBİ

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli

* Organize Sanayi Bölgelerindeki binalar inşalarının sona erdiği tarihi takip 
eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisi alınmaz.
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BİNA İNŞAAT HARCI VE YAPI KULLANMA İZNİ
HARCI İSTİSNASI (VERGİ İNDİRİMİ)

Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmeler için 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 80'inci maddesine göre Organize Sanayi Bölgelerinde 
yapılan yapı ve tesislerin bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından 
müstesna olmasını sağlamak.

Amaç ve Kapsam

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Desteklenen Gider Kalemleri
Bina inşaat harcı ve yapı kullanma 
izni harcı muafiyeti

Kimler Başvurabilir?
Büyük İşletme
KOBİ

Son Başvuru Tarihi:  Sürekli

* Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yapı ve tesislerin bina inşaat harcı 
ve yapı kullanma izni harcı  alınmaz.
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YAPI DENETİM KURULUŞLARINA ÖDENECEK
HİZMET BEDELİ İNDİRİMİ (HİBE)

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5'inci maddesinin beşinci 
fıkrası gereğince yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelinin, 
Organize Sanayi Bölgeleri onaylı sınırı içerisinde yer alan tüm yapılar için 
%75 indirimli olarak uygulanmasını sağlamak.

Amaç ve Kapsam

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Desteklenen Gider Kalemleri
Organize Sanayi Bölgeleri onaylı 
sınırı içerisinde yer alan tüm 
yapılar için yapı denetim 
kuruluşlarına ödenecek hizmet 
bedeli.

Kimler Başvurabilir?
Büyük İşletme
KOBİ

Üst limit yok
%75

Son Başvuru Tarihi:  SürekliDestek Miktarı ve Oranı
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AR-GE PROJELERİ DESTEĞİ (HİBE)

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin 
geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve 
tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi sağlamak.
Tarımsal faaliyetlerde yapılacak AR-GE alanında destek verilmesini 
sağlamak.

Amaç ve Kapsam

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Desteklenen Gider Kalemleri
a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve 
donanımlar,
b) Dayanıklı taşınır malzeme ve 
sarf malzemeleri,
c) Araştırmanın gerektirdiği 
tohum, ilaç, gübre, hormon vb. 
girdi alımları,
d) Danışmanlık giderleri,
e) Seyahat giderleri,
f) Anket, deneme, analiz hizmet 
alımları,
g) Projede kullanılan cihazların 
bakım onarım giderleri
h) Nakliye giderleri.

Kimler Başvurabilir?
Kamu Kurumları
Büyük İşletmeler
KOBİ
Sivil Toplum Kuruluşları

Son Başvuru Tarihi:  Çağrılı TA
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Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı 
sanayi entegrasyonunun sağlanması için KOBİ'lerin desteklenmesi, tarımsal 
pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, 
kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik 
altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni 
teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, 
yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, 
kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak 
için yeni teknoloji içeren yatırımları desteklemek.

Amaç ve Kapsam

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Desteklenen Gider Kalemleri
a) İnşaat işleri alım giderleri,
b) Makine, ekipman ve malzeme 
alım

Kimler Başvurabilir?
Girişimci
KOBİ
Büyük İşletme
Kamu Kurum Kuruluşları

Son Başvuru Tarihi:  Çağrılı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA
TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN

DESTEKLENMESİ PROGRAMI (HİBE)

Destek Miktarı ve Oranı
500.000.000 TL –   2.000.000.000 TL
Destek Oranı: %50
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KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK

Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut 
olmayan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline 
getirilmesini; kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel 
değerlerin üretilmesi, toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve 
geliştirilmesini; ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan 
bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve 
işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır. 

Amaç ve Kapsam

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Desteklenen Gider Kalemleri
Kültür merkezlerinin yapımı, onarımı ve 
işletilmesi, Kütüphane, arşiv, müze, sanat 
galerisi, sanat atölyesi, film platosu, 
sanatsal tasarım ünitesi, sanat stüdyosu 
ile sinema, tiyatro, opera, bale, konser ve 
benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin 
ya da ürünlerin yapıldığı, üretildiği veya 
sergilendiği mekânlar ile kültürel ve 
sanatsal alanlara yönelik özel araştırma, 
eğitim veya uygulama merkezlerinin 
yapımı, onarımı veya işletilmesi, 2863 
sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz 
kültür varlıklarının, bu Kanunun amacı 
doğrultusunda kullanılması, Kültür 
varlıkları ile somut olmayan kültürel 
mirasın araştırılması, derlenmesi, 
belgelendirilmesi, arşivlenmesi, 
yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve 
tanıtılması faaliyetleri.

Kimler Başvurabilir?
Kültür yatırımı ve girişimi belgesi 
olan tüzel kişiliğe haiz özel 
işletmeler

Son Başvuru Tarihi:  Süreli-Açık
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Kültür merkezlerinin yapımı, onarımı ve 
işletilmesi, Kütüphane, arşiv, müze, 
sanat galerisi, sanat atölyesi, film 
platosu, sanatsal tasarım ünitesi, sanat 
stüdyosu ile sinema, tiyatro, opera, bale, 
konser ve benzeri kültürel ve sanatsal 
etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı, 
üretildiği veya sergilendiği mekânlar ile 
kültürel ve sanatsal alanlara yönelik özel 
araştırma, eğitim veya uygulama 
merkezlerinin yapımı, onarımı veya 
işletilmesi, 2863 sayılı Kanun 
kapsamındaki taşınmaz kültür 
varlıklarının, bu Kanunun amacı 
doğrultusunda kullanılması, Kültür 
varlıkları ile somut olmayan kültürel 
mirasın araştırılması, derlenmesi, 
belgelendirilmesi, arşivlenmesi, 
yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve 
tanıtılması faaliyetleri.

Destek Miktarı ve Oranı:
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Sinema Filmlerinin desteklenmesini sağlayarak kültürel gelişim ve kurgu 
animasyon belgesel vb. alanlarda ileri gidilmesini sağlamak. 

Amaç ve Kapsam

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

SİNEMA FİLMLERİNİN DESTEKLENMESİ

Desteklenen Faaliyet Konuları- Gider Kalemleri

Kimler Başvurabilir?
Gerçek ve tüzel kişiler

- Personel Giderleri

- Ekipman Giderleri

- Seyahat Giderleri

Sinema sektöründe yapım, senaryo yazımı, arşiv, belgeleme, teknik alt yapı, 
eğitim, araştırma, geliştirme, tanıtım, dağıtım, pazarlama, gösterim 
alanlarına ilişkin projeler, Sinema filmi, animasyon, belgesel ve kurgu 
filmleri, Uluslararası alanda ülke tanıtımına yönelik özel nitelikteki proje ve 
yapımlar ile ulusal ve uluslararası film festivalleri, film hafta ve günlerini, 
sinema alanına ilişkin kültürel ve sosyal amaçlı etkinlikleri ve sinema sektörü 
çalışanları  

Son Başvuru Tarihi: Süreli-Açık 

Destek Miktarı ve Oranı:
En Fazla % 50
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Ülke turizminin gelişmesi için tanıtım faaliyetlerine destek sağlamak ve 
pazar alanlarının gelişmesini sağlamak. 

Amaç ve Kapsam

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Destek Miktarı ve Oranı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm 
fuarlarına bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin 
öncülüğünde, grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; katılım 
masrafları, yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 
desteklenmektedir.
- Yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin giderlerinin %50’si, 
bireysel olarak katılan işletmelere fuar başına, en fazla 10.000$ meslek 
birliği/derneği öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelere 
fuar başına en fazla 20.000$ ödenir.
- Bakanlığın iştirak edeceği ve destekleyeceği turizm fuarları bir önceki yılın 
Eylül ayında Bakanlıkça belirlenerek duyurulur. 
- Meslek birliği/derneği öncülüğünde grup olarak, tesisleri ile birlikte bölge 
tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirecek, kokteyl, çalıştay, sergi ve 
benzeri etkinliklere ilişkin yer kirası, ikram ve organizasyon giderlerinin 
%50’si, etkinlik başına en fazla bireysel faaliyetlerde 10.000$, grup 
faaliyetlerinde 25.000$ ödenir. 
- Bölge tanıtımı için hazırlanan projeler kapsamındaki reklam giderlerinin 
%50’si, etkinlik başına en fazla bireysel faaliyetlerde 40.000$, grup 
faaliyetlerinde 150.000$ ödenir. 
- Mali yıl içinde yapılacak ödemeler toplamı en fazla, bireysel işletmeler için 
150.000$, grup faaliyetleri için 750.000$’dır.

Son Başvuru Tarihi: Süreli-Açık 

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Destek Miktar ve Oranı
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Ülke turizminin gelişmesi için tanıtım faaliyetlerine destek sağlamak ve 
pazar alanlarının gelişmesini sağlamak. 

Amaç ve Kapsam

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Son Başvuru Tarihi: Süreli-Açık 

Desteklenen Faaliyet Konuları
Kültür ve Turizm Bakanlığından 
belgeli, asli fonksiyonu konaklama 
olan ve bir önceki mali yıl içerisinde 
bireysel olarak 1.000.000 dolar 
dövizi yurtdışından sağlayan 
işletmeler

Kimler Başvurabilir?
Turizme yönelik faaliyetler
Turizmin iyi pazarlanmasına ilişkin 
faaliyetler

Desteklenen Gider Kalemleri
Stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin giderleri,
Yurtdışında gerçekleştirecek, kokteyl, çalıştay, sergi ve benzeri etkinliklere 
ilişkin yer kirası, ikram ve organizasyon giderleri,
Reklam giderleri
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Turizm sektörünün ülke gündeminde kalmasına, turizm için olmazsa olmaz 
olan konaklama, yeme-içme-eğlence gibi alanları kapsayan sektörel 
gelişime katkı sağlamak. 

Amaç ve Kapsam

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE SAĞLANAN TEŞVİKLER 

Desteklenen Faaliyet Konuları
Turizm yatırım veya 
işletme belgesine sahip 
olan işletmeler

Kimler Başvurabilir?
Turizmin gelişmesine yönelik faaliyetler
Konaklama (bu alanlara elektrik, su ve 
doğal gaz ücretlerinde indirim, 
haberleşmede kolaylık sağlanmaktadır.) 
Eğlence (bu alanlara ilişkin elektrik, su ve 
doğal gaz ücretlerinde indirim, alkollü içki 
satışında kolaylık haftasonu ve resmi 
tatillerde faaliyet izni gibi kolaylıklar 
sağlanmaktadır.)

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

Son Başvuru Tarihi: Süreli-Açık 
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Genel Amaç: Bölgelerde yaşanabilir mekânlar ve sürdürülebilir bir çevre 
oluşturulması vizyonuyla doğal, tarihi ve kültürel dokuya sahip alanların 
birer çekim merkezi olarak değerlendirilmesi ve bu alanlardan turizm amaçlı 
yararlanılabilmesinin sağlanmasıdır.
Özel Amaç: Bölgelerin mimari dokusu göz önünde bulundurularak doğal, 
tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, korunarak geliştirilmesi ve 
yöresel kimliğin ön planda olduğu sağlıklı ve düzenli bir çevrenin 
oluşturulmasıdır.

Amaç ve Kapsam

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

EXİMBANK TURİZM KREDİSİ

Son Başvuru Tarihi: Süreli-Açık 

Desteklenen Faaliyet Konuları

TÜRSAB üyesi A grubu işletme 
belgesi sahibi seyahat acentaları 
ile tur operatörleri,
Özel havayolu şirketleri,
Turizm işletmeleri

Kimler Başvurabilir?

Yurt dışından getirilen turistlere yurt içi ve yurt dışında verilen her türlü 
acentalık faaliyetlerine ilişkin hizmetler,
- Özel havayolu şirketleri, yurt dışından taşınan yolculara verilen her türlü 
ulaşım faaliyetine ilişkin hizmetleri,
- Turizm işletmeleri, yurtdışından getirilen turistlere yurtiçinde verilen her 
türlü konaklama, yeme-içme, ulaşım, yurtdışı tanıtım ve pazarlama vb. 
hizmetleri

Destek Miktarı ve Oranı

En Fazla 25.000.000$
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Kurumsal gelişimin temeli olarak çalışanların motivasyonlarını artırmak ve 
hizmet kalitesini yükseltmek. 

Amaç ve Kapsam

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

YAYGIN MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ FAALİYETLERİ DESTEĞİ
KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERİ

Son Başvuru Tarihi: 1 yıl 

Kimler Başvurabilir?

Seminer talebinde bulunmak isteyen işletmeler, ilgili sivil toplum kuruluşları 
veya yerel idareler

Seminer giderleri

Katılımcı giderleri

Desteklenen Gider ve
Oranları

Desteklenen Faaliyet Konuları

- Kişilerarası iletişim
- Takım çalışması 
- Motivasyon
- Beden dili ve Zaman yönetimi alanında 
yaygın eğitimlerin düzenlenmesi
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Ev Pansiyonculuğunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri aktarmak. 

Amaç ve Kapsam

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

YAYGIN MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ FAALİYETLERİ DESTEĞİ
EV PANSİYONCULUĞU BİLİNÇLENDİRME SEMİNERİ

Kimler Başvurabilir?

Seminer talebinde bulunmak isteyen işletmeler, ilgili sivil toplum kuruluşları 
veya yerel idareler

Seminer giderleri

Katılımcı giderleri

Desteklenen Gider ve
Oranları

Desteklenen Faaliyet Konuları

Turizm potansiyeli olan bölgelerde, yerel 
halkın evlerini, gelen turistlere konaklama 
ve yiyecek içecek hizmetlerine açmalarına 
ilişkin çalışmalar
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Yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması ülkemizin daha 
etkin tanıtımının gerçekleştirilmesini sağlamak. 

Amaç ve Kapsam

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

YURT DIŞI FUAR VE TANITIM DESTEĞİ

Desteklenen Faaliyet Konuları
Kültür ve Turizm Bakanlığından 
belgeli, asli fonksiyonu 
konaklama olan ve bir önceki 
mali yıl içerisinde bireysel olarak 
1.000.000 ABD Doları ve muadili 
dövizi yurtdışından sağlayan 
işletmeler 

Son Başvuru Tarihi: Süreli Açık 

Kimler Başvurabilir?
Yurtdışı turizm fuarlarına katılım, 
Yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım 
ve pazarlama faaliyetleri
Desteklenen Giderler
Yer Kirası, Stand inşası ve 
dekorasyonu, İkram, Organizasyon, 
Tanıtım projelerine ilişkin reklam 
giderleri

Destek Miktarı ve Oranı
Bireysel işletmelerde azami 
150.000 $ 
Grup faaliyetlerinde azami 
750.000 $
Destek Oranı: %50

Son Başvuru Tarihi:
Kültür ve Turizm Bakanlığının iştirak 
edeceği ve destekleyeceği turizm fuarları 
bir önceki yılın Eylül ayında Bakanlıkça 
belirlenerek duyurulur. 
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VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJELER (VAP) (HİBE)

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, 
rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji 
kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en 
aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki 
çözümleri içine alan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 
tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan projeler, 
Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak değerlendirilmektedir.

Amaç ve Kapsam

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DESTEKLERİ
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Desteklenen
Gider Kalemleri

Kimler Başvurabilir?
* Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans 
sahibi tüzel
kişiler dışındaki yıllık toplam enerji 
tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret 
ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi 
odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve 
her türlü mal üretimi yapan işletmeler 
başvurabilmektedir.

Destek Miktarı ve Oranı
Proje bedelinin en fazla %30'u KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 milyon 
Türk Lirası'dır. Geri ödeme süresi 5 yıldan az olan projelere, proje bedelinin 
en fazla %30'u hibe olacak şekilde verilmektedir.

İşletmelerin enerji 
verimliliğine yönelik olarak 
işletmelerinde 
uygulayacakları 
projelerindeki;
a)  Mal alımlarını 
b)  Hizmet alımlarını 
desteklemektedir.

Son Başvuru Tarihi:  Her Yıl* / *Yılda 2 başvuru (Ocak ve Temmuz)
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GÖNÜLLÜ ANLAŞMA DESTEKLERİ (HİBE)

Gönüllü Anlaşmalar yoluyla işletmelerin geçmiş 5 yıllık enerji 
yoğunluklarının ortalaması olan referans enerji yoğunluğuna göre, önceden 
taahhüt ederek üç yıllık izleme dönemi sonunda ortalama en az %10 oranda 
enerji yoğunluğunu azaltmaktır.

Amaç ve Kapsam

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Desteklenen
Gider Kalemleri

Kimler Başvurabilir?
Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans 
sahibi tüzel
kişiler dışındaki yıllık toplam enerji 
tüketimleri
1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi 
odası,
ticaret odası veya sanayi odasına bağlı 
olarak faaliyet
gösteren ve her türlü mal üretimi yapan 
işletmeler
başvurabilmektedir.

Destek Miktarı ve Oranı
Enerji Giderinin %20'si Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine 
getiren
bir işletmenin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20'sini 200.000 
TL'yi geçmemek kaydıyla destek mahiyetinde nakdi olarak karşılanmaktadır.

Enerji Giderleri

Son Başvuru Tarihi:  Her Yıl* / *Yılda 1 başvuru
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KOOPERATİFLERİN ARACILIK ETTİĞİ KREDİLER (KREDİ)

Esnaf ve sanatkârın finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması 
amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılan kredinin masrafları Hazine 
Müsteşarlığınca karşılanmaktadır.

Amaç ve Kapsam

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Desteklenen
Gider Kalemleri

Kimler Başvurabilir?

KOBİ (Esnaf ve Sanatkârlar)
Girişimci (KOSGEB Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimini
bitiren 30 yaşını tamamlamamış olan 
genç girişimci
esnaf ve sanatkârlar)

Destek Miktarı ve Oranı
Destek Türü: Sıfır/Düşük Faizli Kredi
Destek Miktarı: 30.000 – 100.000 TL

Sıfır/Düşük Faizli Kredi
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GELİRLER VERGİSİ VE
KURUMLAR VERGİSİ DESTEĞİ (VERGİ İNDİRİMİ)

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine işletmeleri bünyesinde 
gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik Ar-Ge 
harcamaları üzerinden hesaplanacak Ar-Ge indiriminden faydalanma imkânı 
sağlamak.

Amaç ve Kapsam

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Desteklenen
Gider Kalemleri

Kimler Başvurabilir?

KOBİ*
Büyük İşletme*
*Gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
mükellefleri
5746 Sayılı Kanun; KOSGEB tarafından 
Kuruluş Kanuna göre oluşturulan 
teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi 
işletmeleri), Türkiye'deki Ar-Ge 
merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge 
projeleri, tasarım projeleri, rekabet 
öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim 
sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri 
kapsar

Destek Miktarı ve Oranı
Ar-Ge harcamalarının %100'ü oranında Ar-Ge İndirimi

Gelir vergisi ve kurumlar 
vergisi mükelleflerine Ar-Ge
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KALKINMA AJANSLARI MALİ DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Bölgelerde öne çıkan sektörlerde, yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılmasını 
ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda belirlenen öncelikler 
dikkate alınarak rekabet gücünün yükseltilmesini sağlamak.

Amaç ve Kapsam

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

Desteklenen
Gider Kalemleri

Kimler Başvurabilir?

İşletmeler
Üniversiteler
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kar amacı güden kamu kuruluşları
Kar amacı gütmeyen kamu kuruluşları

Destek Miktarı ve Oranı
Ajanslar tarafından teklif çağrısına göre belirlenmektedir.

Ajans tarafından 
belirlenmektedir.
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Son Başvuru Tarihi:  Çağrılı
*Uygun görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin azami %75'i.
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FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan 
yararlanılmasının yanı sıra ekonomiye yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi 
ile yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin 
fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Amaç ve Kapsam

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

Desteklenen
Gider Kalemleri

Kimler Başvurabilir?

- Kamu kurum ve kuruluşları
- Yerel yönetimler
- Üniversiteler
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları
- Birlikler ve kooperatifler**
- Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, 
sendikalar, federasyonlar ve 
konfederasyonlar)***
- Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük 
Sanayi Siteleri (KSS)
- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
- İş geliştirme merkezleri

Destek Miktarı ve Oranı
Ajanslar tarafından teklif çağrısına göre belirlenmektedir.

Ajans tarafından 
belirlenmektedir.

Son Başvuru Tarihi:  Çağrılı

109



TEKNİK DESTEK PROGRAMI (Eğitim ve Danışmanlık)

Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman 
personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve 
uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik 
destek hizmetleri vermek.

Amaç ve Kapsam

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

Son Başvuru Tarihi:  

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

KOBİ
Büyük İşletmeler
Kamu Kurumları*
STK*
*OSB, TGB, İŞGEM, Birlik ve 
Kooperatif İşletmeleri Yerel 
Yönetimler, kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları

Destek Miktarı ve Oranı
Başvuru kapsamına göre belirlenmektedir.

a)  Eğitim
b)  Program ve proje 
hazırlanmasına katkı sağlama
c)  Geçici uzman personel 
görevlendirme
d)  Danışmanlık
e)  Lobi faaliyetleri ve uluslararası 
ilişkiler kurma vb. destekler

2'şer aylık dönemler
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Yetenekleri ve farklı uzmanlıkları bir araya getirmeyi amaçlayan İdeaport, 
Türkiye teknoloji ve inovasyon ekosisteminin iş-fikir-politika geliştirme 
platformu olarak tasarlanmıştır. Platform kapsamında hazırlanan yayınlar, 
sektör analizleri, raporlar, video röportajlar, ortak akıl toplantıları ve seminer 
gibi araçlarla teknoloji ve inovasyon ekosistemini yenilikçi fikirlerle 
buluşturmayı amaçlamaktadır.

Amaç ve Kapsam

TÜRKİYE TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ

İDEAPORT (DANIŞMANLIK )
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Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

Girişimci

KOBİ

a)  Ortak akıl toplantıları

b)  Raporlar, yayınlar, seminerler

c)  Atölye çalışmaları, videolar vb.

* İnovasyon ve girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların İdeaport 
ile bir araya getirilmesi ile yenilikçi fikirlere ve bu fikirlerin sahiplerine 
doğrudan ulaşım imkânı sağlanmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: Sürekli  

Destek Miktarı ve Oranı: Mali program değildir.
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İhtiyaç sahipleri ile kaynak sahiplerini buluşturmayı hedefleyen bir kitlesel 
kaynak oluşturma platformu olup, fikir aşamasından projeye dönüşebilecek 
teknoloji tabanlı erken aşama yeni ürün fikirleri ile akademik araştırma 
projelerine doğru görünürlüğü sağlamak.

Amaç ve Kapsam

TÜRKİYE TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ

İDEANEST (KİTLESEL KAYNAK GELİŞTİRME PLATFORMU)
(DANIŞMANLIK )

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?
Girişimci*
KOBİ**
Akademisyen*
* Teknoloji tabanlı erken aşama ürün 
veya hizmet fikirleri
** Teknoloji ve inovasyon ekosistemini 
geliştirecek faaliyetler
*** Teknoloji alanında yapılan 
akademik araştırma projeleri.

a)  Kitlesel fonlama imkânı 
sağlanması
b)  Ekosistem içinde ihtiyaçları 
olan diğer kaynaklara (bilgi, 
network, danışmanlık, ayni 
destekler vb.) erişimlerinin 
kolaylaştırılması.

Destek Miktarı ve Oranı: Mali program değildir.

* Fikir sahipleri ile akademisyenleri doğru finansman ve uzmanlıklarla 
buluşturmayı amaçlayan bir çevrimiçi platform işlevi görmektedir. Fikir 
sahipleri ile araştırmacılar kendilerine uygun finansman kaynağını 
bulabileceği gibi, fikirlerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları teknik 
yetkinlikler ve uzmanlarla da bir araya gelebilir, fikirlerinin kanatlanmasını 
sağlayabilir.

Son Başvuru Tarihi: Sürekli  
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İhtiyaç sahipleri ile kaynak sahiplerini buluşturmayı hedefleyen bir kitlesel 
kaynak oluşturma platformu olup, fikir aşamasından projeye dönüşebilecek 
teknoloji tabanlı erken aşama yeni ürün fikirleri ile akademik araştırma 
projelerine doğru görünürlüğü sağlamak.

Amaç ve Kapsam

TÜRKİYE TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ

XNOVATE (DANIŞMANLIK)

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?
Girişimciler
Ekipler
İşletmeler

a)  Xnovate İnovasyon Liderliği Fellowship 
Programı

b)  İnovasyon profesyonellerine en yeni 
pratiklerin sunulacağı, konuşulacağı ve 
uygulanacağı yaratıcı ortamlar

c)  Atölye çalışmaları, toplantılar, seminerler, 
uygulamalar, yayınlar

Destek Miktarı ve Oranı: Mali program değildir.

* Program sahadan aldığı bilgileri tarayıp analiz ederek, önemli inovasyon 
sorunlarını belirliyor, sorunların çözümleri için fikirleri geliştiriyor, test ediyor 
ve çözümü prototipleyerek daha büyük bir etki için ölçeklendirmektedir. 
Ayrıca, Xnovate İnovasyonLiderliği Fellowship Programı ile 35 yaş altı genç 
profesyonellere inovasyon alanında derinleşme fırsatı sağlamaktadır.

Son Başvuru Tarihi: Sürekli  
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TTGV'nin öncelikli olarak belirlediği alanlar odağında, geçerli bir iş planı 
olan nitelikli girişimlerin ilk pazara girme süreçlerini hızlandırmak üzere 
girişim bazında 1 yıl süreyle ve 50.000 ABD Doları bütçe içerisinde 
sağlayacağı iş geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Programın ilk odağı 
sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlerdir.

Amaç ve Kapsam

TÜRKİYE TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ

HİT (DANIŞMANLIK )

Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?
Girişimcilera)  Mentörlük

b)  İş geliştirme

c)  Pazarlama

d)  Sertifikasyon

e)  Danışmanlık

Destek Miktarı ve Oranı: 50.000 ABD

* Teknoloji tabanlı girişimlerin ticarileşme süreçlerine kaldıraç sağlayacak 
farklı program modellerine ihtiyaca yönelik “İlk Pazara Giriş Yatırım 
Programı” HİT, ölçeklenebilecek bir referans model olarak tasarlanmıştır. 
Programın ilk odağı sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlerdir.

Son Başvuru Tarihi: Sürekli  
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Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve 
üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje 
başvurularının değerlendirilmesi ve desteklenmesidir.

Amaç ve Kapsam

Son Başvuru Tarihi: Çağrılı  

Destek Miktarı ve Oranı: Üst limit yok. Destek Oranı: %75

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DESTEKLERİ

ELEKTRONİK, HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE
AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (HİBE)
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Desteklenen Gider Kalemleri Kimler Başvurabilir?

KOBİ
Büyük İşletme
Kamu Kurum Kuruluşu*
 
* Kuruluşlar ve İşletmeler bir 
araya gelerek ortak proje 
başvurusunda bulunabilirler. 

a)  Projede kullanılan malzeme 
giderleri
b)  Alet, makine, teçhizat, yazılım ve 
donanım giderleri
c)  Proje yöneticisi ve projede görev 
alan personele ödenen ücretler
d)  Laboratuvar test ve analiz raporları 
ile ilgili giderler
e)  Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım 
giderleri
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