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İlçemiz Türkiye'nin sanayi üretimi açısından en hızlı gelişmekte olan bölgesi 

Marmara’nın önemli merkezlerinden biridir. İlçemiz gelişip değiştikçe buna 

liderlik etmekte olan Odamızın görev ve sorumlulukları da artmaktadır.  

 

Bu görev ve sorumlulukları yerine getirirken de devraldığımız bayrağı daha 

yükseklere taşımanın bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. Takdir 

edersininki üyelerimizin sıkıntılarını tespit etmek, bunları her ortamda dile 

getirmek ve çözmek bizlerin öncelikli görevidir. 

   

Çorlu’nun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde katkı sağlayacağı 

düşüncesinin ışığında, üyelerimizin ihtiyaçlarını anlamayı ve karşılamayı temel 

görev edindik. Sayıları ve yatırımları büyüyen, satın alma ve satış coğrafyası 

genişleyen üyelerimizin önünü açmak durumundayız. 

 

Bölge ekonomisinin geliştirilmesi, istihdamın ve ihracatın artırılması, ekonomik 

potansiyelinin etkin biçimde geliştirilmesi, üyelerimize ve ilçemize  daha kaliteli 

hizmet verilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.  

 

 Bu bağlamda siz değerli üyelerimizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik 

çalışmalarımız dâhilinde mevcut hibe ve desteklerden yararlanabilmenize 

olanak sağlamak ve detaylı bilgi vermek amacıyla bu yayını sizlere sunuyoruz. 

 

Bu hibe ve destekler kitapçığının siz değerli üyelerimiz için faydalı olmasını 

temenni ederim. 

 

Saygılarımla, 

Enis SÜLÜN 

 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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KOSGEB
1
 (T.C. KÜÇÜK VE ORTA 

ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE 

DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI) 

DESTEKLERİ 

  

 

 1-KOBİ Proje Destek Programı:  

 Programın Amacı ve Gerekçesi  

 

 İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve  

 projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç    

duyulması, 

 KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, 

 İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, 

 Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. 

 

 

Program ve Proje Limitleri  

 

Program Süresi                    3 yıl 

Proje Süresi                          6-24 ay(+12ay) 

Destek Üst Limiti                  150.000 TL 

Destek Oranı                          1.ve 2. Bölge için %50    (Tekirdağ için 1. Bölge) 

                                              3. 4. 5. ve 6. Bölge için %60 

  

Desteklenecek Proje Konuları 

 

 İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, 

insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili 

alanlarda sunacakları projeler desteklenir. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kaynak: www.kosgeb.gov.tr destekler başlıklı bölüm. 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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Desteklenecek Proje Giderleri  

 

 Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul 

karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt 

aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme 

giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su 

giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile 

ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. 

 Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye 

ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam 

KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje 

kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu 

sınırlamaya dahil değildir. 

 

2-Tematik Proje Destek Programı: 

 

Programın Amacı ve Gerekçesi 

 KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları 

tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla 

daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, 

 Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate 

alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel 

ihtiyaçların karşılanması, 

 KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun 

sağlanması. 
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TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI 

  

  Çağrı Esaslı Tematik Program 
Meslek Kuruluşu Proje 

Destek Programı 

Başvuru 

Yapabilecekler 
KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları 

Program Süresi 

  Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 

36 Ay 

Proje Süresi 24 Ay (+12 Ay) 

Destek Oranı 

1. ve 2. Bölgede %50 

3. 4. 5. ve 6. Bölge için 

%60 

Destek Ödemesi Geri Ödemesiz 

Destek Üst Limiti 150.000 TL 

 

 

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri 

 

 Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, 

 Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması 

giderleri, 

 Sarf malzemesi giderleri, 

 Hizmet alım giderleri,  

 Genel idari giderler. 

 

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri 

 

 Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında 

kalan giderler destek kapsamındadır; 

 Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, 

tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, 

haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan 

personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan 

danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş 

maliyetler. 
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3-İşbirliği -Güçbirliği Destek Programı 

 

Programın Amacı ve Gerekçesi  

 KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak 

Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, 

 KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet 

gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına 

çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, 

 KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek 

işletmelere dönüşmesi, 

 Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, 

 KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. 

 

İşbirliği-Güçbirliği Ortaklık Modelleri  

 Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan 

işletici kuruluşa ortak olmaları, 

 Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini 

feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, 

 Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek 

ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, 

 

*Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi 

şartı aranır. 

 

 

Desteklenecek Proje Konuları 

 

 Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha 

hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, 

 Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet 

geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları 

amacıyla ortak tasarım, 

 Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar 

paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın 

ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, 

 Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak 

laboratuar, 
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 Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini 

artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında 

sunacakları projeler desteklenir.  

 

Program ve Proje Limitleri  

Proje Süresi                     6-24 ay (+ 12 ay) 

Destek Üst Limiti             750.000 TL  

          250.000 TL (Geri Ödemesiz),  500.000 TL (Geri Ödemeli) 

Destek Oranı                    1. ve 2. Bölge için %50      

                                          3. 4. 5. ve 6. Bölge için %60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

 

Programın Amacı ve Gerekçesi  

 Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve 

girişimcilerin geliştirilmesi, 

 Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, 

 KOBİ’lerde AR-GE bilincinin yaygınlaştırılması ve AR-GE 

kapasitesinin artırılması,  

 Mevcut AR-GE desteklerinin geliştirilmesi, 

 İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, 

 AR-GE ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve 

endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç 

duyulması. 

 

Proje Süresi 

 AR-GE ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 

(yirmi dört) ay,  

 Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, 

 Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre 

verilebilir. 
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AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 

DESTEK PROGRAMI 

Destek Üst Limiti 

(TL) 

DESTEK ORANI 

(%) 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı 
  

İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz 

Kira Desteği  12.000 75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve 

Hizmet Alımı Giderleri Desteği  
100.000 75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve 

Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 
200.000 75 

Personel Gideri Desteği 100.000 75 

Başlangıç Sermayesi Desteği  20.000 100 

Proje 

Geliştirme   

Desteği 

Proje Danışmanlık Desteği 25.000 

75 

Eğitim Desteği 5.000 

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği  25.000 

Proje Tanıtım Desteği 5.000 

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar 

Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti 

Desteği 

15.000 

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000 

Endüstriyel Uygulama Programı 
  

Kira Desteği 18.000 75 

Personel Gideri Desteği 100.000 75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve 

Tasarım Gid. Desteği  
150.000 75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve 

Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 
200.000 75 

 

 

 

 

 



7 
 

 

5-Genel Destek Programı 

 

Programın Amacı ve Gerekçesi  

 Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef 

kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut 

KOSGEB desteklerinden faydalanması, 

 KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, 

 Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin 

bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, 

 KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla 

genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, 

 KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla 

tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi. 

  

 

  
GENEL DESTEK PROGRAMI 

DESTEKLERİ 

DESTEK 

ÜST LİMİTİ 

 (TL) 

DESTEK ORANI    (%) 

1. ve 2. 

Bölgeler 

3.4.5. ve 6. 

Bölgeler 

1 Yurt İçi Fuar Desteği  30.000 

% 50 % 60 

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 

3 Tanıtım Desteği 10.000 

4 Eşleştirme Desteği 15.000 

5 
Nitelikli Eleman İstihdam 

Desteği  
20.000 

6 Danışmanlık Desteği 15.000 

7 Eğitim Desteği 10.000 

8 Enerji Verimliliği Desteği 30.000 

9 Tasarım Desteği 15.000 

10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000 

11 Belgelendirme Desteği 10.000 

12 
Test, Analiz ve Kalibrasyon 

Desteği 
20.000 

13 Bağımsız Denetim Desteği 10.000 
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6-Girişimcilik Destek Programı 

 
Programın Amacı 

 Girişimciliğin desteklenmesi 

 Girişimciliğin yaygınlaştırılması 

 Başarılı işletmelerin kurulması 

 
Programdan Kimler Yararlanabilir 

 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 

 Girişimciler  

 İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan 
tüzel kişilik) 

Programın Kapsamı 
Bu program, 

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 

 Yeni Girişimci Desteği, 

 İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 

 İş Planı Ödülünden oluşur. 
 
A)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi  
 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş 
planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak 
amacıyla düzenlenir.  
 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; 
 

 KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,  

 Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından 
yürütülen, 

 KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından 
düzenlenen eğitimler, 

 Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik 
dersleridir. 

 

*Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 
saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.  
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B) Yeni Girişimci Desteği 
 
Destekten Kimler Yararlanabilir  
 
Bu destekten; 
 

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni, 

 KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı, 

 Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) 
Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını 
belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler, 

 İŞGEM’de yer alan işletmeler 
 
yararlanabilir. 
 

 

Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları   

 

DESTEK UNSURU 

 ÜST 

LİMİT 

(TL) 

DESTEK ORANI 

(%) (1. ve 2. 

Bölge) 

DESTEK ORANI 

(%) (3. 4. 5. ve 6. 

Bölge) 

İşletme Kuruluş 

Desteği 

Geri 

ödemesiz 

3.000  

 

60 

 

 

(Kadın Girişimci 

ve Özürlü 

Girişimciye %70) 

 

 

70 

 

 

(Kadın Girişimci ve 

Özürlü Girişimciye 

%80) 

Kuruluş Dönemi 

Makine, Teçhizat ve 

Ofis Donanım 

Desteği 

Geri 

ödemesiz 

15.000 

İşletme Giderleri 

Desteği 

Geri 

ödemesiz 

12.000 

Sabit Yatırım Desteği Geri 

Ödemeli 

70.000 

 

 

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru 
 
Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki 
KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı 
ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır. 
 
 

 

 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 
 
KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans 
kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis 
ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş 
ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır. 
 
Desteğe Kimler Başvurabilir?  
 
Belediyeler, 
Üniversiteler,  
Özel İdareler,  
Kalkınma Birlikleri,  
Meslek Kuruluşları, 
Kâr amacı gütmeyen kooperatifler. 
 
Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti  
 
İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay, 
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır. 

 

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru 
 
İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve 
ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır. 
Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki 
KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur. 

DESTEK UNSURU 
 

ÜST LİMİT 

(TL) 

DESTEK 

ORANI  (%) (1. 

ve 2 . Bölge) 

DESTEK 

ORANI (%) 

(3.4.5. ve 6. 

Bölge) 

İŞGEM Kuruluş Desteği  

 Bina tadilatı 

 Mobilya 

Donanım 

 İŞGEM 

Yönetim 

 

 

 

Geri 

ödemesiz 

 

 

750.000 

600.000 

125.000 

25.000 

60 70 

İŞGEM İşletme Desteği  

 Personel 

 Eğitim, 

Danışmanlık 

 Küçük tadilat 

 

 

 

Geri 

 ödemesiz 

 

 

100.000 

30.000 

50.000 

20.000 

60 70 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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D) İŞ PLANI ÖDÜLÜ 
 
Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini 
alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir.  
İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur. 
İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini 
kurmuş olmaları kaydı ile 
 

 Birinciye 15.000 TL, 

 İkinciye  10.000 TL, 

 Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.  
 

 

 

7-Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 

Programın Amacı  

 

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme 

potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; 

•  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda 

işlem görmesinin sağlanması,  

•  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân sağlanması  

  

Programın Kapsamı 

 

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda 

işlem görmek üzere halka açılma sürecinde; 

•  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, 

•  Bağımsız denetim hizmeti bedeli, 

•  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti, 

•  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti, 

•  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı, 

•  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu, 

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler 

KOSGEB tarafından karşılanacaktır. 

 

Programın Unsurları, Oranı ve Üst Limiti 

 

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüz bin) 

TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde 

verilmiştir. 
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Destek Unsurları 
Destek Ödemesi 

Üst Limiti (TL) 
Oranı (%) 

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

Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75 

SPK kurul kaydına alma ücreti 

 

10.000 

 

100 
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti 

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 75 

 

 

8-Kredi Faiz Desteği 

 

Programın Amacı ve Gerekçesi  

 

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli 

işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, 

 

-        üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, 

-        finansman sorunlarının çözümü, 

-        istihdam yaratmaları, 

-        uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin 

sağlanmasıdır.  

  

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar 

Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla 

sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu 

Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel 

bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak 

kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen 

ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir. 

 

 

 

          

Ayrıntılı bilgiye www.kosgeb.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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TRAKYA KALKINMA 

AJANSI DESTEKLERİ 

 

Kalkınma Ajansları, sorumlu olduğu bölgenin kalkınma sürecinin 

hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi 

amacıyla, bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili 

başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik 

destek sağlamaktadır. 

 

Ajanslar, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre: 

-Doğrudan Faaliyet Desteği 

-Proje Teklif Çağrısı 

  

-Güdümlü Proje Desteği 

  

-Faizsiz Kredi Desteği 

  

-Faiz Desteği 

  

-Teknik Destek programları düzenleyebilmekte ve bu programlar aracılığı ile 

Bölge aktörlerine destek sağlayabilmektedir. 
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1-Doğrudan Faaliyet Desteği:  

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan 

yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde 

acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama 

çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik 

iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi 

kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite 

benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin 

başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına 

kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan 

faaliyetlere.doğrudan.mali.destek.verebilir. 

 

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer 

kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil 

toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, 

teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme 

merkezleri, birlikler ve kooperatifler ile bu sayılan kurum ve kuruluşların 

kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir. 

 

2-Teknik Destek 

Ajans, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, 

ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama 

aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlayabilir. 

Teknik destek; 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 

hizmetler içerebilir. 

 

Teknik destek programına yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize 

sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme 

bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler 

ve sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler 

başvurabilirler. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir 

doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel 

imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde 

teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. 
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3-Proje Teklif Çağrısı 

 

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir 

şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen 

konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje 

teklif çağrısı, bir doğrudan finansman desteği türüdür. 

 

Proje teklif çağrısı süresince, potansiyel başvuru sahiplerinin destek programı 

hakkında bilgilendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Ajans 

ayrıca, potansiyel başvuru sahipleri için başvuru rehberinde belirtilen usul ve 

esaslara göre proje hazırlamalarına yardımcı olacak eğitim toplantıları ve 

atölye çalışmaları düzenleyebilir. 

 

Teklif çağrısının amaç ve öncelik alanları, bölge planı ve programlarında 

belirlenen amaç ve stratejiler ışığında belirlenir ve programa yapılan 

başvurular bu doğrultuda değerlendirilir. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgiye www.trakyaka.org.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.trakyaka.org.tr/
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SANTEZ DESTEKLERİ: 

 

27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Sanayi Tezleri 

Projelerinin Desteklenmesi Hakkında 

Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi 

Tezleri (SAN-TEZ) Programı; sanayimizin 

önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin AR-

GE ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve 

sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini 

kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı 

edinmelerini amaçlayan bir destek 

mekanizmasıdır.   

 

Ne Zaman Başvurulabilir?  

 

Proje başvuruları yıl içerisinde sürekli olarak alınır. Proje önerileri elektronik 

ortamda sunulur. Başvuruyu proje yürütücüsünün http://biltek.sanayi.gov.tr 

adresinden ortakları adına yapılır. 

 

 

San-Tez Programının Hedefleri Nelerdir?  

 

 Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,  

 Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri 

geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet 

gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,  

 KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,  

 Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim 

yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve 

üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,  

 Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-

GE, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite 

hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,  

 Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,  

 Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme 

kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını 

sağlamak,  

 

http://biltek.sanayi.gov.tr/
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 Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim 

gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, 

imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim 

yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini 

sağlamak,  

 Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora 

öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının 

artırılmasına yardımcı olmak,  

 Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE 

personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.  

 

Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir?  

 

San-Tez projelerinde proje ortağı firma; 

Mikro işletme ise en az %15 

Küçük işletme ise en az %20  

Orta büyüklükteki işletme ise en az %25 

Büyük işletme ise en az %35  

Oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında 

Bakanlıkça hibe olarak desteklenecektir.  

 

San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir?  

 

Üniversite- sanayi işbirliği ile yürütülecek AR-GE ve yenilik projeleri için, sektör 

ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer yaratan,  bir veya birden çok veya 

tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan istifade 

edebilirler.  

 

Nasıl Başvurulur?  

 

Proje önerileri elektronik ortamda sunulur. Başvuruyu proje yürütücüsü 

http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden proje ortakları adına yapar. Proje 

başvurusu elektronik ortamda yapıldıktan sonra aşağıdaki evrakların basılı ve 

ıslak imzalı olarak ayrıca Bakanlığa teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

*AR-GE Portalından çıktısı alınacak “proje başvuru dilekçesi” 

*Projenin AR-GE Portalından girişinin yapıldığını ve kod numarası aldığını 

gösteren, sistem tarafından verilecek “proje özet sayfası” 

 

 

http://biltek.sanayi.gov.tr/
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Proje başvurusunda dikkat edilecek hususlar nelerdir? 
 
 
*San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın temel ve uygulamalı 
araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş 
projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir.  
 
*San-Tez Programı kapsamında; yeni bilgiler elde etmek için yapılan, 
belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel 
çalışmalar durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, pilot üretim tesisi ve alt 
yapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan 
faaliyetler içeren projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
 
*Proje kapsamında alınması planlanan hizmet alımı tutarının, toplam proje 
bedelinin %20 sini geçmemelidir. 
 

 

 

 

Ayrıntılı bilgiye www.sanayi.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.sanayi.gov.tr/
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TTGV(TÜRKİYE TEKNOLOJİ 

GELİŞTİRME VAKFI) DESTEKLERİ 

 

 

 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),  24 özel sektör, 5 kamu, 11 

şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır. 

TTGV Türkiye Cumhuriyeti'nin Vakıflar ile ilgili tüm mevzuatına tabidir. 

1-AR-GE  Proje Destekleri 

Ardışık ve tümleşik mekanizmaları içeren bu desteklerin amacı; 

kuruluşlarımızın, sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami 

faydayı sağlamalarına olanak vererek geliştirdikleri teknolojiler ile küresel 

pazarlarda rekabet eden teknoloji şampiyonu işletmeler haline gelmelerini 

sağlamaktır. 

TTGV Ar-Ge Destekleri altında Program Uygulayıcı Kuruluş olarak yürütülen 

programlar: 

*Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği; 

Destek Amacı:  "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" 

kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak 

üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki 

Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir.Altyapı veya üretim yatırımına dayalı 

projeler TGP destek kapsamı dışında kalmaktadır. 

 

Hedef Kitle: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri 

 

Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge 

faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli 

olup, destek miktarı en fazla 1.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. 

Destek süresi azami 2 yıldır. 

 

 

 

 

http://www.ttgv.org.tr/tr/genel-bilgi
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*Ticarileştirme Projeleri Desteği; 

Destek Amacı: TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden 

yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların 

faydalanabileceği Ticarileştirme Projeleri Desteği, bu projeler sonucunda 

oluşan çıktıların ölçek ekonomisine uygun şekilde ticarileştirilmesine yönelik 

geliştirilecek projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Hedef Kitle: TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak 

prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış sanayi kuruluşları ve 

yazılım şirketleri. 

 

Destek Mekanizması: Üst limiti 1.000.000 ABD Doları olarak belirlenen geri 

ödemeli desteğin çerçevesi ticarileşme sürecinin gereklerine uygun olarak 

genişletilmiş, tamamlanan Ar-Ge projesi sonrasında uluslararası pazarlarda 

rekabet gücüne kavuşmak amacıyla yapılması gerekli üretim ve satışa yönelik 

hazırlık çalışmaları destek kapsamına dahil edilmiştir. Destek süresi azami 1 

yıldır. 

*İleri Teknoloji Projeleri Desteği; 

Destek Amacı:  Vakfımızın desteklediği projelerin oluşturduğu portföyde 

ülkemiz için öngördüğü değerle orantısız temsil edildiği değerlendirilen 

teknoloji alanlarında "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" 

kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak 

üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki 

Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetleri desteklenmektedir. 

 

Hedef Kitle: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri 

 

Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge ve 

ticarileştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı 

geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla 3.000.000 ABD Doları olarak 

belirlenmiştir. Destek süresi azami 3 yıldır. 

http://www.ttgv.org.tr/tr/ticarilestirme-projeleri-destegi
http://www.ttgv.org.tr/tr/ileri-teknoloji-projeleri-destegi
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2-Çevre Proje Destekleri 

TTGV Çevre Destekleri Programı” ile çevre teknolojileri (temiz üretim/ 

sürdürülebilir üretim) ve enerji verimliliği alanlarında sanayi kuruluşları 

tarafından gerçekleştirilen uygulama projelerine finansman desteği 

sunulmaktadır. Bu kapsamda, sanayicimizin çevre performansını artırıp üretim 

maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalar 

desteklenmektedir. Sanayici tarafından uygulanan bu projelerde yerli 

teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve 

kaynaklarla geliştirilmesinin/ üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi 

hedeflenmektedir. 

*Çevre Teknolojileri Desteği 

Amacı 

Çevre Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, eko-verimlilik (temiz üretim/ 

sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, 

su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için teknolojik yenilik içeren, sanayide 

uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin 

uygulanmasına yönelik uygulama projelerinin teşvik edilmesi ve 

desteklenmesidir. 
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Olası Proje Konuları 

  Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşümü 

ve geri kazanımı) 

  Su tüketiminin / atık su oluşumunun kaynağında azaltılması (su tasarrufu, atık 

su geri kazanımı) 

  Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu) 

  Hammadde tüketiminin azaltılması 

  Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına 

geçilmesi 

  Yağ tüketiminin / atık yağ oluşumunun azaltılması 

  Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler 

  Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi (Öncelik: Organik atık – biyoürünler) 

  Çevre dostu ürün üretimi 

  Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın 

birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması) 

  Karbon tutma ve depolama sistemleri 

Öncelikler 

  Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı 

  Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) 

uygulamaları 

Destek Mekanizması 

Proje Süresi: En fazla 1,5 yıl 

Destek Miktarı: En fazla 1.000.000 ABD$ 

Destek Oranı: Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si 

Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) 

Hizmet Bedeli: TTGV Destek miktarının %6’sı 

 

 

 



23 
 

 

*Enerji Verimliliği Desteği 

Amacı 

Enerji Verimliliği Destek Programı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları 

karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün koruması, dışa 

bağımlılığını azaltması ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı 

sağlanması ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla 

oluşturulmuştur. Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dahil olmak 

üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uygun şartlarda 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu destek programı ile aynı zamanda Enerji 

Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile belirlenen amaç ve 

hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması öngörülmektedir. 

 

Olası Proje Konuları 

  Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, 

kondensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi 

  Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ısıtma ve soğutma sistemlerinin 

iyileştirilmesi 

  Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile 

gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması 

  Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, 

kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi 

  Atık ısının değerlendirilmesi 

  Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, 

vb. proses ve işletme optimizasyonu 

Öncelikler 

  Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı 

  Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) 

uygulamaları  
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Destek Mekanizması 

Proje Süresi: En fazla 1,5 yıl 

Destek Miktarı: 100.000 – 1.000.000 ABD$ 

Destek Oranı: Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si 

Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) 

Hizmet Bedeli: TTGV Destek miktarının %6’sı 

 

 

 

 

 

  

 

Ayrıntılı bilgiye www.ttgv.org.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.ttgv.org.tr/
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TÜBİTAK (TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK 

ARAŞTIRMA KURUMU) DESTEKLERİ: 

 

TÜBİTAK; Toplumumuzun yaşam kalitesinin 

artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine 

hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında 

yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir 

kurumdur. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı 

akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile 

desteklenmekte, özendirilmekte, 

üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve 

sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması 

hedeflenmektedir. 

 

Destek Programları: 

1-Akademik; 

 Ulusal Destek Programları 

 1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin 
Artırılmasına Yönelik Destek Programı 

 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme 
Pr. 

 1002 - Hızlı Destek Programı 
 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek 

Programı 
 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini 

D.P. 
 1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı 
 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma 

Programı (UBAP) 
 1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi 

Proj. (İŞBAP) 
 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 
 1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 
 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 
 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
 3501 - Kariyer Geliştirme Programı 

 
 
 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1010-evrensel-arastirmaci-evrena-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1011-uluslararasi-bilimsel-arastirma-projelerine-katilma-programi-ubap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1011-uluslararasi-bilimsel-arastirma-projelerine-katilma-programi-ubap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1301-bilimsel-ve-tekn-isblg-aglari-ve-platf-kurma-girisimi-proj-isbap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1301-bilimsel-ve-tekn-isblg-aglari-ve-platf-kurma-girisimi-proj-isbap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1008-patent-basvurusu-tesvik-ve-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi
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 Uluslararası Destek Programları 

 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma 
Programı (UBAP) 

 COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği) 
 İkili Proje Destekleri 
 ERA-NET 
 

 Konuk Araştırmacı Destek Programları 

 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı 
Destekleme P. 

 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek 
Programı 

2-Sanayi; 

 Ulusal Destek Programları 
 1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 
 1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi 

Proj. (İŞBAP) 
 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı 
 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 
 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji 

Geliştirme ve Yenilik P. D. P. 
 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı 
 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 
 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 
 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini 

D.P. 
 1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına 

Yönelik D.P. 
 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) 
 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 

 

 Uluslararası Ortaklı Destek Programları 
 AB 7. Çerçeve Programı 
 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 

Destekleme Programı 
 

 Sanayi Teşvikleri 
 T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-1011-uluslararasi-bilimsel-arastirma-projelerine-katilma-programi-ubap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-1011-uluslararasi-bilimsel-arastirma-projelerine-katilma-programi-ubap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-cost-bilimsel-ve-teknik-isbirligi-alaninda-avrupa-isbirligi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-ikili-proje-destekleri
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-era-net
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/konuk-arastirmaci-destek-programlari/icerik-2221-konuk-veya-akademik-izinli-sabbatical-bilim-insani-destekleme-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/konuk-arastirmaci-destek-programlari/icerik-2221-konuk-veya-akademik-izinli-sabbatical-bilim-insani-destekleme-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/konuk-arastirmaci-destek-programlari/icerik-2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasimi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/konuk-arastirmaci-destek-programlari/icerik-2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasimi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-girisimcilik-asamali-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1301-bilimsel-ve-tekn-isblg-aglari-ve-platf-kurma-girisimi-proj-isbap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1301-bilimsel-ve-tekn-isblg-aglari-ve-platf-kurma-girisimi-proj-isbap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1503-proje-pazarlari-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patent-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-ab-7-cerceve-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/sanayi-tesvikleri/icerik-tc-maliye-bakanligi-ar-ge-indirimi
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3-Kamu;  

 Ulusal Destek Programları 
 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini 

D.P. 
 1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi 

Proj. (İŞBAP) 
 

 Uluslararası Destek Programları 
 AB 7. Çerçeve Programı 

 

4-Girişimcilik; 

 Ulusal Destek Programları 
 1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 
 2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı 
 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) 
 1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına 

Yönelik D.P. 
 2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini 

Dest. Prog. 
 

5-Bilimsel Etkinlik; 

 Etkinlik Düzenleme Destekleri 
 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 
 2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği 
 2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme 

Desteği 
 2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 
 2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği 

 

 Etkinliklere Katılma Destekleri 
 2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği 

Programı 
 2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği 
 2231 - TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği 

Programı 
 Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1301-bilimsel-ve-tekn-isblg-aglari-ve-platf-kurma-girisimi-proj-isbap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1301-bilimsel-ve-tekn-isblg-aglari-ve-platf-kurma-girisimi-proj-isbap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/uluslararasi-destek-programlari/icerik-ab-7-cerceve-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-girisimcilik-asamali-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-2238-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismalari-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-2239-girisimcilik-ve-yenilikcilik-egit-ve-aras-faaliyetlerini-dest-prog
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-2239-girisimcilik-ve-yenilikcilik-egit-ve-aras-faaliyetlerini-dest-prog
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2229-bilimsel-egitim-etkinliklerini-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-c-cok-katilimli-uluslararasi-etkinlik-duzenleme-destegi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-d-isbirligi-ve-oncelikli-alanlarla-ilgili-etkinlik-duzenleme-destegi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-d-isbirligi-ve-oncelikli-alanlarla-ilgili-etkinlik-duzenleme-destegi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2237-proje-egitimi-etkinliklerini-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-b-yurt-ici-bilimsel-etkinlik-duzenleme-destegi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-a-yurt-disi-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-a-yurt-disi-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-b-yurt-ici-bilimsel-etkinliklere-katilim-destegi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2231-tubitak-lindau-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2231-tubitak-lindau-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-konsorsiyum-olusturma-amacli-seyahat-destegi
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 Uluslararası Destekler  

 ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. 
Mer.) Destekleri 

6-Bilim ve Toplum;  

 Ulusal Destek Programları 
 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı Başvuru Sonuçları 
 4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı 
 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 
 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 
 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 
 5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme 

Programı 
 

 Uluslararası Destek Programları 
 AB 7. Çerçeve Programı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgiye www.tubitak.gov.tr   web sitesinden ulaşabilirsiniz 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/uluslararasi-destekler/icerik-icgeb-uluslararasi-gen-muhendisligi-ve-biyoteknoloji-ars-mer-destekleri
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/uluslararasi-destekler/icerik-icgeb-uluslararasi-gen-muhendisligi-ve-biyoteknoloji-ars-mer-destekleri
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4007-bilim-senligi-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-basvuru-sonuclari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4003-bilim-merkezi-kurulmasi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4006-tubitak-bilim-fuarlari-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-5000-dijital-icerikli-acik-ders-kaynaklari-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-5000-dijital-icerikli-acik-ders-kaynaklari-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/uluslararasi-destek-programlari/icerik-ab-7-cerceve-programi
http://www.tubitak.gov.tr/
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AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ 

 

AB Programları Birlik Programları; 

 

1-Erasmus + 

 

*Genlik Alanında Kapasite Geliştirme” Faaliyeti başvuru Çağrısı 

*Spor Alanında Erasmus + 

*Erasmus + Gençlik Programı 

*Erasmus + Grundtving Programı 

*Mesleki Eğitim Alanında Erasmus + 

*Yükseköğretim Alanında Erasmus + 

*Okul Eğitimi Alanında Erasmus + 

 

2- COSME İşletmelerin Rekabet Edebilirliği ve KOBİ’ler Programı 

 

3- Horizon 2020 UFUK 2020 Programı 

 

*Horizon 2020-KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı Çağrısı 

 

Yeni KOBİ Aracı kapsamında desteklenecek genel konu başlıklarına sadece 

KOBİ’ler başvurabilmektedir. KOBİ’ler konsorsiyum kurmadan bireysel olarak 

başvuru yapabilmektedir. Faz 1’de 50.000 Avro’luk net destek verilmektedir. 

Faz 2’de ise destek oranı %70 + %25 dolaylı masrafların desteklenmesi 

şeklinde olacaktır. Faz 2 için komisyon desteği 0.5 - 2.5 Milyon Avro tutarında 

olacaktır. Faz 2’ye doğrudan başvuru yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgiye www.yereldeab.org.tr  web sitesinden ulaşabilirsiniz 

http://www.yereldeab.org.tr/
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EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ: 

 

 

 

DESTEKLER: 
 

 İhracat Destekleri 
 
 Tasarım Desteği 
 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği 
 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 
 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 
 Fuar Katılım Desteği 
 Markalaşma ve Turquality Desteği 
 İstihdam Desteği 

 
 Yatırım Destekleri 

 
2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik 
Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı  Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır. 
 

 Hizmet Sektörü Destekleri 
 
 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği 
 Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları 

Desteği 
 

 Yurt Dışındaki Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Destekler 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgiye www.ekonomi.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD?_afrLoop=422988732233342&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=17h3e5a8vx_867
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-020171&parentPage=destekler&contentTitle=Uluslararas%C4%B1%20Rekabet%C3%A7ili%C4%9Fin%20Geli%C5%9Ftirilmesi%20Deste%C4%9Fi&countryName=
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-020169&parentPage=destekler&contentTitle=Pazar%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%20ve%20Pazara%20Giri%C5%9F%20Deste%C4%9Fi&countryName=
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-020168&parentPage=destekler&contentTitle=Yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20Birim%2C%20Marka%20ve%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Deste%C4%9Fi&countryName=
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-165594&parentPage=destekler&contentTitle=Fuar%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%20Deste%C4%9Fi&countryName=
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-020167&parentPage=destekler&contentTitle=Markala%C5%9Fma%20ve%20Turquality%20Deste%C4%9Fi&countryName=
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-020172&parentPage=destekler&contentTitle=%C4%B0stihdam%20Deste%C4%9Fi&countryName=
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-165130&parentPage=destekler&contentTitle=D%C3%B6viz%20Kazand%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1%20Hizmet%20Ticareti%20Deste%C4%9Fi&countryName=
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-018228&parentPage=destekler&contentTitle=Teknik%20M%C3%BC%C5%9Favirlik%20Hizmetlerine%20Sa%C4%9Flanacak%20Devlet%20Yard%C4%B1mlar%C4%B1%20Deste%C4%9Fi&countryName=
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-018228&parentPage=destekler&contentTitle=Teknik%20M%C3%BC%C5%9Favirlik%20Hizmetlerine%20Sa%C4%9Flanacak%20Devlet%20Yard%C4%B1mlar%C4%B1%20Deste%C4%9Fi&countryName=
http://www.ekonomi.gov.tr/


Adres: Şeyhsinan Mahallesi Kantarcı Sokak No:16 Çorlu / Tekirdağ
Telefon: 0282 651 10 96  Fax: 0282 651 35 10

Web: www.corlutso.org.tr Mail: corlutso@corlutso.org.tr


