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T.C. KÜÇÜK VE ORTA DERECELİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK 
PROGRAMLARI: 

 

GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ: 

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının 
arttırılmasını sağlamaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTEK UNSURU DESTEK TUTARI 

Kuruluş Desteği 
Gerçek kişi işletme 5.000 TL 

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL 

Performans Desteği 

Birinci Performans Dönemi** 

- 180-539 gün ise 5.000 TL 

- 540-1079 gün ise 10.000 TL 

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL 

İkinci Performans Dönemi** 

- 360-1079 gün ise 5.000 TL 

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL 

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL 

Sertifika Desteği 5.000TL 

https://www.kosgeb.gov.tr/
https://www.kosgeb.gov.tr/
https://www.kosgeb.gov.tr/
https://www.kosgeb.gov.tr/
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İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ: 

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen 

sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını 

sağlamaktır. 

DESTEK UNSURU DESTEK TUTARI 

Kuruluş Desteği 
Gerçek kişi işletme 5.000 TL 

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL 

Makine, Teçhizat ve Yazılım 
Desteği* 

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren 
işletmelere 100.000TL, 

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren 
işletmelere 200.000TL, 

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 

300.000TL, 

  

Mentörlük, danışmanlık ve 
işletme koçluğu desteği 10.000 TL 

Performans Desteği 

Birinci Performans Dönem 

- 180-539 gün ise 5.000 TL 

- 540-1079 gün ise 10.000 TL 

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 
TL 

İkinci Performans Dönemi 

- 360-1079 gün ise 5.000 TL 

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL 

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL 

Sertifika Desteği 5.000TL 
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İŞ PLANI ÖDÜLÜ DESTEĞİ: 

Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği 

sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik 

konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin 

ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Planı Ödülü Yarışma Türü   

Yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilen 
1. 1. 25.000TL 

2. 2. 20.000TL 

3. 3. 15.000TL 

Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından 
düzenlenen yarışmalar kapsamında 
gerçekleştirilen 

  

İlk 3 için toplamda 100.000TL’ye kadar 

Yurtdışı orijinli girişimlerin iş fikirlerine yönelik 
ödüllü/ödülsüz ulusal/uluslararası yarışmalar 
kapsamında gerçekleştirilen 

  

100.000TL’ye kadar 

KOSGEB tarafından düzenlenen iş planı ödülü İlk 3 için toplamda 100.000TL’ye kadar 
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AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEĞİ: 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı, 

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı 

yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni 

bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin, 

b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere 

uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni 

ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır. 

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI  DESTEK ÜST LİMİTİ 
(TL) 

DESTEK 
ORANI 

(%) 

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

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

Nitelikli Personel Giderleri Desteği 200.000 100 

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği 100.000 75 

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği 100.000 75 

Diğer Giderler 
Desteği 

(Toplam Üst Limit 
50.000 TL) 

Proje Danışmanlık Desteği 20.000 

  

75 

Eğitim Desteği 20.000 

Proje Tanıtım Desteği 10.000 

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar 
Ziyareti/Teknolojik İşbirliği 

Ziyareti Desteği 
20.000 

İşletme Kuruluş Giderleri Desteği 

5.000 (gerçek kişi 
statüsünde kurulmuş olan) 

10.000(sermaye şirketi 
statüsünde kurulmuş olan) 

Destek Oranı 
Uygulanmaz 
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KOBİ TEKNOYATIRIM- KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEĞİ: 

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini ve orta 

-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak 

ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek 

yatırımları desteklemektir. 

 

 

Destek Kalemleri Destek Oranları 

a)Makine-teçhizat desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya 
(%70 Geri Ödemeli)] 

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

c)Yazılım giderleri desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya 
(%70 Geri Ödemeli)] 

ç)Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz 

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

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya 
(%70 Geri Ödemeli)] 
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İŞLETME GELİŞTİRME DESTEĞİ: 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin 

ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının 

karşılanmasıdır. 

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
DESTEKLERİ 

DESTEK ÜST 
LİMİTİ (TL) 

DESTEK 
ORANI 

1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 

%60 

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 30.000 

3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 

50.000 

75.000 

4 Tasarım Desteği 50.000 

5 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 50.000 

6 Belgelendirme Desteği 150.000 

7 Test ve Analiz Desteği 100.000 

8 Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80.000 

9 Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000 

10 Model Fabrika Desteği 70.000 

11 Teknik Danışmanlık Desteği 

40.000 

50.000 
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İŞ BİRLİĞİ DESTEĞİ: 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma 

kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş 

birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır. 

 

 

 

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ 

İşletici Kuruluşun Teknoloji 
Alanı 

Asgari KOBİ 
Sayısı 

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

Geri Ödemesiz Geri    Ödemeli Toplam 

Yüksek 2 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon 

Orta Yüksek 3 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon 

Diğer 5 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon 

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

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ 

Projenin Teknoloji Alanı Asgari 
KOBİ  Sayısı 

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

Toplam Üst Limit 
(TL) 

Geri Ödemesiz Geri   Ödemeli Toplam 

Yüksek 2 1 Milyon 1 Milyon 2 Milyon 10 Milyon 

Orta Yüksek 3 500 Bin 500 Bin 1 Milyon 10 Milyon 

Diğer 5 250 Bin 500 Bin 750 Bin 5 Milyon 
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KOBİ FİNANSMAN DESTEĞİ: 

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, 

üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet 

etmelerinin sağlanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredi Türü 

İşletme Türü   

Girişimci İşletmeler Stratejik ve Öncelikli 
Sektörlerdeki İşletmeler 

Azami Kredi 
Vadesi 

Kredi Üst Limiti Destek Puanı Kredi Üst Limiti Destek Puanı   

İşletme Kredisi 

50.000 TL 10 puan 500.000 TL 12 puan 

18 Ay 

Makine Teçhizat 
Kredisi 36 Ay 
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T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ: 

 

FİZİBİLİTE DESTEĞİ: 

Ajans fizibilite desteği ile bölge planına uygun olarak, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü 

açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin 

önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama 

çalışmalarına, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirme amacıyla yapılacak 

çalışmalara destek olmaktadır. 

 

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI: 

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 eğitimler ve atölye çalışmaları düzenleyebilir. 

Teklif çağrısının amaç ve öncelik alanları, bölge planı ve programlarında belirlenen amaç ve 

stratejiler ışığında belirlenip başvuru rehberinde belirtilir ve programa yapılan başvurular 

başvuru rehberi doğrultusunda değerlendirilir.  

 

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ: 

Ajans, bölge planlarında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, 

fizibilitesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış projelere destek sağlayabilir. Güdümlü 

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

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

yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. 

 

https://www.trakyaka.org.tr/
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Bu projelerde genel olarak, 

a)  Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin 

geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, 

özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni 

finansman modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni 

hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri 

oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon 

modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan 

kaynaklarının geliştirilmesi, 

b)  Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve 

geliştirecek şekilde, dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere 

erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi, göçün olumsuz etkilerinin 

önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması esastır. 

Ajans, fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi 

uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel 

kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir. Ajans güdümlü projelerde toplam 

proje maliyetinin en fazla yüzde yetmiş beşi oranında mali destek sağlayabilir. Güdümlü 

projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini 

teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır. 

Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajansın koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve 

ortaklarınca Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan 

fizibilite raporu hazırlanır. Projenin fizibilite etüdüyle yapılabilirliği ortaya konduğu takdirde 

projeye ait iş planı, bütçe ve taahhütnameler gibi fizibiliteye esas teşkil eden diğer belgeler de 

fizibilite raporuyla birlikte Ajans Yönetim Kurulu onayına sunulur. Güdümlü projelere ait 

fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler kurul onayının ardından Bakanlık 

onayına gönderilir. Söz konusu proje önerisi ve fizibilite raporu ile rapora esas teşkil eden diğer 

belgeler Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde proje ajans tarafından desteklenebilir. 
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T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI: 

Avrupa Birliği politikalarına destek sağlayacak önemli alanlarda ve belirli süreler için 

uygulanan çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 28 ülkeden oluşan AB'de çeşitli alanlarda işbirliğini 

teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik Programları 

bulunmaktadır.   

Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım sağlamaktadır. Ülkemiz 26 Şubat 

2002 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye'nin 

Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" ile 

Programlara katılmaya başlamıştır.  

• Türkiye'nin aday ülkelere açık olan Birlik Programlarına katılım prosedürü şu 

şekilde gerçekleşmektedir: 

•  Avrupa Komisyonu ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Birlik Programına katılım için 

niyet beyan eder, 

•  Programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu Birlik Programı'na 

katılım AB Bakanlığı tarafından koordine edilir, 

• Programa katılıma ilişkin gereken altyapı oluşturulur, 

• Katılımın resmi belgesi olan Katılım Anlaşması, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 

imzalanır, 

• Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanır ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 

süreç başlar.  

Ülkemizin 2021-2027 döneminde AB programlarına katılımına ilişkin çalışmalar devam 

etmektedir.  

4 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan “AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik 

Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile 

ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla AB Başkanı başkanlığında AB 

Programları ve Ajansları Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, 4 Şubat 2020 ve 27 Ekim 2020 

tarihlerinde toplanmıştır. 

 

https://www.ab.gov.tr/
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27 Ekim 2020 tarihli toplantıda ülkemizin katılım sağladığı Programlara 2021-2027 döneminde 

de prensipte katılım kararı alınmıştır. İlaveten, ülkemizin 2006-2016 yılları arasında katılım 

sağladığı kültür alanındaki Yaratıcı Avrupa Programına da katılım yönünde prensip kararı 

alınmıştır.  

Bu Programlar: 

 

 Erasmus Programı 

 Ufuk Avrupa 

 Avrupa Dayanışma Programı-ESC 

 Sivil Koruma Mekanizması 

 Yaratıcı Avrupa 

 Gümrükler 

 Vergilendirme 
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 
(TÜBİTAK): 

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet 

eden,bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum 

olma vizyonunubenimsen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma ve geliştirme 

çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek,ulusal öncelikler doğrultusunda ARAŞTIRMA-

TEKNOLOJİ-GELİŞTRİME çalışması yürüte Ar-Ge enstitüni işletme işlevlerinin yanı sıra, 

ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu 

farkındalığı arttırmak üzere kitaplar ve dergiler yaynlamaktadır.Üniversitelerin, kamu 

kurumlarının ve sanayinin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün arttırılması 

hedeflenmektedir. 

 

AKADEMİK DESTEKLER: 

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 

1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı 

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 

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

3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

3501 - Kariyer Geliştirme Programı 

Uluslararası Destek Programları 

COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) 

1071 Programı 

 

 

 

 

https://www.tubitak.gov.tr/
https://www.tubitak.gov.tr/
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SANAYİ DESTEKLERİ: 

Ulusal Destek Programları 

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı 

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. 
P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı) 

1512 - Girişimcilik Destek Programı (BiGG) 

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) 

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 

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

BİGG + Mentor Arayüzü 

SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması 

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı 

Uluslararası Ortaklı Destek Programları 

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

 

KAMU DESTEKLERİ: 

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 Ufuk2020 Programı 
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BİLİMSEL ETKİNLİK: 

Etkinlik Düzenleme Destekleri 

2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği 

2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği 

2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği 

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 

Etkinliklere Katılma Destekleri 

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 

2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 

2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı 
Destekleme Programı 

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği 

 

BİLİM VE TOPLUM: 

Ulusal Destek Programları 

4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı 

4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı 

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 

4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 

5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı 

4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 
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T.C TİCARET BAKANLIĞI: 

 

KOLAY DESTEK: 

 Yurt dışına gidip müşteri bulmak istiyorum 

 Yurt dışında ürünlerimin reklamını yapmak veya yurt dışında bir yerim olsun istiyorum 

 Müşterimi tanımak ve pazarımı öğrenmek istiyorum 

 Hammaddelerimi vergisiz almak, ürünlerimi satarken kalitemi ispatlamak istiyorum 

 Müşterilerime uygun kredi istiyorum 

 Sektörümle birlikte hareket etmek istiyorum 

 Ürünümü kendim tasarlamak istiyorum 

 Küresel firmalarla çalışmak istiyorum (KTZ) 

 Dünya Markası Olmak İstiyorum 

 

İHRACAT DESTEĞİ: 

 Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 

 İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği 

 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 

 Tasarım Desteği 

 Fuar Katılım Desteği 

 Ulusal Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) 

 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 

 Markalaşma ve Turquality Desteği 

 

HİZMET SEKTÖRÜ DESTEKLERİ: 

Genel Destek Mevzuatı 

            *Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği 

Markalaşmaya İlişkin Destek Mevzuatı 

            *Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği 

Dijital Faaliyetlere İlişkin Destek Mevzuatı 

            *Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 

https://ticaret.gov.tr/
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YURT DIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER: 

Proje Desteği: 

İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki 

teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde TMŞ’ler; 

a) Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD dolarına kadar olan projeler için %20 oranında, en fazla 

300.000 ABD doları, 

b) Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD dolarından 5.000.000 ABD dolarına kadar olan projeler 

için %15 oranında, en fazla 500.000 ABD doları, 

c) Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD dolarından 10.000.000 ABD dolarına kadar olan projeler 

için %10 oranında, en fazla 750.000 ABD doları, 

ç) Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için %7,5 oranında, en 

fazla 1.000.000 ABD Doları, 

desteklenmektedir. 

Yurtdışı Ofis Desteği: 

En fazla 7 (yedi) yurt dışı ofis için, 

a. Kira Desteği : Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50’si, 

b. İstihdam Desteği : 

T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt 
maaşın % 50’si, 

Büro Personeli için, yıllık 36.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si, 

c. Danışmanlık Desteği : Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50’si, 

en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır. 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yıllık en fazla 100.000 ABD dolarını aşmamak 

kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50’si en fazla 6 (altı) 

yıl süreyle karşılanmaktadır. 
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Pazar Araştırması Desteği: Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 

5 adet olmak üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 

ABD doları karşılanmaktadır. 

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği: Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 

üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi 

sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 

ABD dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Seminer ve Konferans Katılım Desteği: Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası 

seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda 

ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD 

dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği: Müteahhitlik ve teknik 

müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve 

konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere 

yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak 

uygulanmaktadır. 

Yurtdışı Eğitim Desteği: Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına 

katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 

oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Yazılım Desteği: Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım 

ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD doları 

desteklenmektedir. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği: Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri 

kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım 

giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD doları desteklenmektedir. 

Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği: Uluslararası mesleki yarışmalara 

katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli 

giderleri %50 oranında, organizasyon başına azami 10.000 ABD doları desteklenmektedir. 
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: 

 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNO YATIRIM): Programın temel amacı; 

ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için 

sanayiye yönelik, ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya 

özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan 

teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek 

yatırımların desteklenmesidir. 

KOBİ statüsündeki işletmeler veya büyük işletmelerin: 

Türkiye’de veya yurtdışında yürüttüğü Ar-Ge ve yenilik projelerinin sonuçlandırıldığı tarihten 

itibaren 5 (beş) yıl geçmemiş olması, 

İncelemeli patentin, başvuru tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıllık korumaya sahip olması 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yatırım izninin veya olumlu raporun başvuru tarihinden en 

çok 12 (oniki) ay önce alınmış olması 

 

Teknogirişim Sermayesi Desteği: Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, 

katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri 

için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli 

girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi 

yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, 

Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da 

üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da mezun 

kişiler başvurabilir. 

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı: Teknoloji tabanlı KOBİ’lerin 

uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin 

sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması, teknolojik 

ürüne yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

https://www.sanayi.gov.tr/anasayfa
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Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan 

projelerin sonucunda ortaya çıkmış, 

Patent belgesi ile koruma altına alınmış, 

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınmış 

Teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmeler. 

 

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ): KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları 

ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı 

edinmelerini, “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, 

rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağlamak 

amaçlamaktadır. 

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya 

tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler başvurabilir. 

Destek sağlanacak projelerin, temel araştırma aşamasını tamamlamış, uygulamalı araştırma 

ve/veya deneysel geliştirme aşamasına gelmiş olması gerekir. 

 

AR-GE Merkezleri Destek Programı: Ar-Ge Merkezi, organizasyon yapısı içinde ayrı bir 

birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 

bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve 

yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. 

Aşağıdaki Sektörler için 30 Ar-Ge personeli istihdamı gereklidir. 

29 – Motorlu Kara Taşıtı, Treyler imalatı altında yer alan tüm sınıflar 

30 – Diğer Ulaşım Araçlarının İmalat Bölümü Altında Yer Alan; 

30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı 

30.40 – Askeri savaş araçlarının İmalatı 

30.91 – Motorsiklet İmalatı 

30.99 – Başka Yerde Sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçları imalatı 
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Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de 

katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları 

tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek 

teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. 

Hedefler 

•İthal ara mal ve mamullerin yurt içinde geliştirilip üretilebilmesi için arz ve talep buluşmasını 

temin eden, başarı ve hedef odaklı bir üretim yetkinliği ve teknoloji geliştirme kurgusu 

oluşturmak ve yapılandırlacak etkin bir teşvik mekanizması ile bu süreci hızlandırmak 

•Cari açığa etkisi yüksek olan ara mamüllerin ve teknolojsi ve katma değeri belirli bir seviyenin 

üzerinde olan sektör, ürün ve mamüllerin önceliklendirilmesi 

•Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi 

•Talep ve ihtiyacın mümkün olabilecek seviyede eşleştirilmesi ve buluşturulması 

•Yetenek- yetkinlik gelişimine ve beraberinde kazanılan birikimin sektör ve ülke üretim ve 

üretim teknolojileri ekosistemine kazandırılmasına önem verilmesi 

•Ölçek ekonomisi yaratacak, geleceği olan, farklı sektörlere ve yurt dışına açılım imkanı 

sunabilecek sektör ve alanların belirlenmesi 

•Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını 

oluşturup teşvik mekanizmaları ile desteklemek 

•Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını 

oluşturup teşvik mekanizmaları ile desteklemek 

•Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilerek disiplinler-arası yeni teknolojilerin   

gelişimi için gereken ortamı sağlamak 

•Gelecek potansiyeli yüksek olan kritik alanlarda gerekli teknoloji ve yetkinlik gelişimini    

sağlamak 

•Seçilen alanlarda global ölçekte oyuncular oluşturmak ve geliştirmek. 

 


