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Bilindiği üzere Çorlumuz, sanayisi ve ticareti ile her geçen gün büyümekte ve 
büyümeye de devam etmektedir. Bizler, sanayicisi ile esnafı ile ilçemizin 
ekonomik ve sosyal refahının lokomotifi olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Bu görevi yerine getirirken de devraldığımız bayrağı daha yükseklere taşımanın 
bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. 
 
Birlik ve beraberlik ruhuyla bölge ekonomisinin geliştirilmesi, istihdamın ve 
ihracatın artırılması, bölgenin ekonomik potansiyelinin etkin biçimde 
geliştirilmesi, odamızın üyelerine ve bölgeye daha kaliteli hizmet vermesi 
öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Hedeflerimize başarıyla ulaşabilme 
konusunda takım ruhuyla hep beraber daha çok çalışacağız.  
 
Daha çok yatırım ve istihdam ile Çorlu ekonomisini daha da ileri noktalara 
taşıyacağız.  
 
Bölgemiz ekonomisinin gelişmesi için bizlere birçok görev düşüyor. Bölgemizin 
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, 
İbrahim GÖNÜL 
 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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EKONOMİ BAKANLIĞI 
 DESTEKLERİ 
 
 1-İhracat Destekleri 

 
 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 
 Pazara Giriş Belgeleri 
 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) 
 İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği 
 Fuar Katılım Desteği 
 Tasarım Desteği 
 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 
 Markalaşma ve Turquality Desteği 
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları 

2-Yatırım Destekleri  

Yatırımcıların, Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalar 
çerçevesinde desteklerden yararlanabilmek için resmi bir başvuruda 
bulunması gerekmektedir. Belirli usul ve esaslara dayalı olarak yapılacak 
başvurudan önce yatırımcılar Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden projesinin hangi uygulama 
kapsamında desteklenebileceği konusunda bilgi alabilir veya teşvik kararını 
inceleyerek hangi uygulamaya dahil olduklarını tayin edebilirler.  

 Proje için belirlenen yatırım yeri veya alternatif yatırım yerleri 
 Yatırım projesinin sektörü 
 Yatırım projesinin konusu, kapasitesi ve yaklaşık tutarı 
 Stratejik yatırımlar için, üretilecek ürüne ilişkin yurt içi üretim 

kapasitesi ve ithalat verileri 

Yatırımcıların başvuru yapmadan önce bu Internet sitesinde yer alan 
desteklenmeyen veya desteklenmesi belirli koşullara bağlı yatırım 
konularını (2012/3305 sayılı Karar Ek-4 ) da dikkate alması gerekmektedir. 

3-Hizmetler Sektörü Destekler 

 Genel Destek Mevzuatı 
 -Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği 
 -Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet 

Yardımları Desteği 
 Markalaşmaya ilişkin Destek Mevzuatı 

 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği 
Ayrıntılı Bilgiye www.ekonomi.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-020169&parentPage=ihracat
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-171207&parentPage=ihracat
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-020171&parentPage=ihracat
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/docListViewer.jspx?folder=/Contribution%20Folders/web/%C4%B0hracat/%C4%B0hracat%20Destekleri/%C4%B0hracat%C3%A7%C4%B1ya%20Al%C4%B1c%C4%B1%20Kredisi%20ve%20Sigorta%20Tazmin%20Deste%C4%9Fi/&parentPage=ihracat
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-165594&parentPage=ihracat
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-215747&parentPage=ihracat
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-215755&parentPage=ihracat
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-215746&parentPage=ihracat
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/%c4%b0hracat/%c4%b0hracat%20Destekleri/10.Tar%c4%b1msal%20%c3%9cr%c3%bcnlerde%20%c4%b0hracat%20%c4%b0adesi%20Yard%c4%b1mlar%c4%b1.pdf?lve
http://www.ekonomi.gov.tr/


KOSGEB0F

1 (T.C. KÜÇÜK VE 
ORTA ÖLÇEKLİ 
İŞLETMELERİ GELİŞTİRME 
VE DESTEKLEME İDARESİ 
BAŞKANLIĞI) DESTEKLERİ 

1-KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı (Çağrı Esaslı) 
 
Programın Amacı ve Gerekçesi  
- 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. 
  
Destek Unsurları 
  
Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate 
alınarak değişiklik arz edecektir. 
 

Proje Süresi 
En az 6 ay 
En fazla 36 ay 
(+6) ay 

Destek Üst Limit Geri Ödemesiz Destek-En fazla 300.000 TL 
Geri Ödemeli Destek- En fazla 700.000 TL 

Proje Destek Oranı 
1.ve  2. Bölgelerde en fazla % 60 
3.4.5.ve6. Bölgelerde en fazla %80 

 
 

Desteklenecek Proje Giderleri 
  
- Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında 
belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde 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. 

1 Kaynak: www.kosgeb.gov.tr destekler başlıklı bölüm. 
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- 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. 
 
2-Girişimcilik Destek Programı 
 
Programın Amacı  
 

 Girişimciliğin Desteklenmesi 
 Girişimciliğin Yaygınlaştırılması 
 Başarılı İşletmelerin Kurulması 

 
Programdan Kimler Yararlanabilir?  
 

 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler( 31/12/2017’e Kadar) 
 Girişimciler 
 İşletici Kuruluşlar(İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan 

tüzel kişilik) 

 Programın Kapsamı 

Bu program, 
A. A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 
B. B.Yeni Girişimci Desteği, 
C. C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 
D. D.İş Planı Ödülünden oluşur. 

 
 
 
A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
  
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün 
yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun 
olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi 
olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi 
iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları 
amacıyla düzenlenir. 
 
 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; 
 

 KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen, 
 Ulusal ve Uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından 

yürütülen, 
 KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından 

düzenlenen eğitimler, 
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 Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik 
dersleridir. 

 
 
B) Yeni Girişimci Desteği 
 
Destekten Kimler Yararlanabilir? 
  
Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de 
yer alacak Girişimciler yararlanabilir. 
  
Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet 
konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü 
koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin 
tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla 
ortaklığının olmaması gerekmektedir. 
Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya 
tüzel kişi statüsünde olmalıdır. 
Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK 
hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatör’lerde 
yer alacak öğretim elemanları için bu şart aranmaz.  
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Destek Unsurları Nelerdir? 

 DESTEK 
UNSURU 

  ÜST LİMİTİ 
(TL) 

DESTEK ORANI 
(%) 

   (1. ve 2.Bölge) 

DESTEK ORANI 
(%) 

(3., 4., 5. ve 6. 
Bölge) 

İşletme 
Kuruluş 
Desteği 

Geri 
Ödemesiz 

2.000 - 

Kuruluş 
Dönemi 
Makine, 
Teçhizat, Ofis 
Donanım ve 
Yazılım 
Desteği 

18.000 60 

Kadın Girişimci, 
Gazi, Birinci 
derecede şehit 
yakını veya 
Engelli 
Girişimciye  
%80 uygulanır. 

70 

Kadın Girişimci, 
Gazi, Birinci 
derecede şehit 
yakını veya 
Engelli 
Girişimciye  
%90 uygulanır. 

İşletme 
Giderleri 
Desteği 

30.000 

Geri Ödemesiz Destekler 
Toplamı 50.000 

Sabit Yatırım 
Desteği Geri Ödemeli 100.000 

 
(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL 

destek sağlanır.  
 

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım 
Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi 
dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis 
donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) 
TL destek sağlanır. 

 
(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kurluş tarihinden 

itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve 
personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) 
TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek 
sağlanır. 
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(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım 
Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları 
için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç 
duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. 
Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis 
Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme 
Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki 
desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi 
geçemez.   
 

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş 
tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, 
teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 
100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır. 

 
 
  
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 
 Yüksek Öğretim Kurumları 
 Özel İdareler 
 Meslek Kuruluşları 
 İnkübatörler 
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Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti 
 
İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay, 
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır. 
 

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ 
(TL) 

DESTEK 
ORANI (%) 

(1. ve 2. 
Bölge) 

DESTEK 
ORANI (%) 

(3., 4., 5. ve 6. 
Bölge) 

İŞGEM Kuruluş 
Desteği 

Geri 
Ödemesiz 

650.000 

60 70 - Bina Tadilatı 500.000 

- Mobilya Donanım 100.000 

- Personel Gideri 50.000 

İŞGEM İşletme 
Desteği 200.000 

60 70 

- Personel 100.000 

- Eğitim, Danışmanlık 50.000 

-Küçük Tadilat 20.000 

İŞGEM 
tanıtım/organizasyon 
giderleri, işbirliği 
ağlarına erişim 
giderleri için 

30.000 

 
 
İŞGEM Kuruluş Desteği  
 

(1) Bina tadilatı için 500.000 (beş yüz bin) TL, 
(2) Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve 

donanım (bilgisayar altyapısı dâhil) alımı için toplam 100.000 (yüz 
bin) TL, 

(3) c) Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek 
ödemeler hariç), kişi başına 3.000(üç bin)TL’yi geçmemek üzere en 
fazla 3(üç) personel için, toplam 50.000 (elli bin) TL  

 
olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir. 
  
 
 
 
 

7 
 

 



İŞGEM İşletme Desteği 
 
     a)Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler 
hariç), kişi başına 3.000 (üç bin) TL’yi geçmemek üzere en fazla 5 (beş) 
personel için, toplam 100.000 (yüz bin) TL 
     b)İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 
50.000 (elli bin) TL, 
     c)İŞGEM Binası küçük tadilat işleri için 20.000 (yirmi bin) TL, 
     ç)İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri 
için 30.000 (otuz bin) TL, olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti 200.000 
(iki yüz bin) TL’dir. 
 
 Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru  
 
İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’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 
 
 D) İŞ PLANI ÖDÜLÜ  
 
Yüksek Öğretim Kurumları 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 öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini 
kurmuş olmaları kaydı ile;  
 
Birinciye 15.000 TL 
İkinciye 10.000 TL 
Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir. 
 
 
 
3-Genel Destek Programı 
 
Programın Amacı 
  
     -Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB 
desteklerinden faydalanması 
     -KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, 
     -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, 
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir. 
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  GENEL DESTEK 
PROGRAMI DESTEKLERİ 

DESTEK 

ÜST LİMİTİ 

(TL) 

DESTEK ORANI (%) 

1. 

Bölge 

2., 3., 4. 
Bölgeler 

5.ve 6. 
Bölgeler 

1 Yurt İçi Fuar Desteği 45.000 

% 50 % 60 % 70 

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000* 

3 Tanıtım Desteği 25.000 

4 Eşleştirme Desteği 30.000 

5 Nitelikli Eleman İstihdam 
Desteği 50.000 

6 Danışmanlık Desteği 22.500 

7 Eğitim Desteği 20.000 

8 Enerji Verimliliği Desteği 75.000 

9 Tasarım Desteği 22.500 

10 Sınai Mülkiyet Hakları 
Desteği 30.000** 

11 Belgelendirme Desteği 30.000** 

12 Test, Analiz ve Kalibrasyon 
Desteği 30.000 

13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000 

14 Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000 

15 Lojistik Desteği 40.000 
  
(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen 
finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından 
bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) 
oranında desteklenir. 

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) 
oranında desteklenir. 
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4-AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
 
1.AR-GE ve İnovasyon Programı 
 
Destek Kapsamı 
 
Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir 
ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin 
geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında 
yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. 

 
2. Endüstriyel Uygulama Programı 

 
Destek Kapsamı 

 
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. 
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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 

30.000 
(Teknopark 

içi) 
24.000 

(Teknopark 
Dışı) 

75 

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* 

Personel Gideri Desteği 150.000 75 
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 

Proje 
Geliştirme  Desteği 

Proje Danışmanlık Desteği 25.000 

75 

Eğitim Desteği 10.000 
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları 
Desteği 20.000 

Proje Tanıtım Desteği 5.000 
Yurtiçi - yurtdışı 
Kongre/Konferans/Fuar 
Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti 
Desteği 

15.000 

Test, 
Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000 

Endüstriyel Uygulama Programı     
Kira Desteği 18.000 75 
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve 
Tasarım Giderleri Desteği 150.000 75* 

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve 
Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75* 

Personel Gideri Desteği 150.000 75 
 
 
* 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. 
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5-İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 
 
Programın Amacı 
 
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak 
tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu 
ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında 
hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
 
 
İşbirliği - Güçbirliği Ortaklık Modelleri  
 
  
- Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa 
ortak olmaları, 
- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek 
kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları, 
- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin 
bünyesinde birleşmesi, 
  
gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 
5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve 
Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 
(üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir. 
  
Desteklenecek Proje Konuları  
  
·Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz 
temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, 
·Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak 
amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu, 
·Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını 
artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap 
vermeleri amacıyla ortak pazarlama, 
·Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, 
·Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, 
ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, 
  
ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü 
ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek 
Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği 
Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir. 
  
 
 
 
 

12 
 

 



Program ve Proje Limitleri 
  
Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) 
Destek Üst Limiti 1.000.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli - 

700.000 TL) 
  
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata 
Yönelik Projeler İçin: 
1.500.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli – 
1.200.000 TL) 

Proje Destek Oranı 1. Bölgede %50* 
2., 3. ve 4. Bölgelerde %60* 
5. ve 6. Bölgelerde %70* 

  
 
(*)Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; 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, bu destek oranlarına % 15 (on beş) ilave 
edilir. 
 
 
 
6-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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Tematik Proje Destek Programı Destek Unsurları  
  

  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. Bölgelerde 
%60 

Destek Türü Geri Ödemesiz 
Destek Üst Limiti 150.000 TL 
  
 
Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri 
 
 

 Personel ne ücreti ve seyahat giderleri, 
 Yeni makine – ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması 

giderleri, 
 Sarf malzeme 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

 



7-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(+12 ay) 
Destek Üst Limiti 150.000 TL 

Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50 
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60 

 
Desteklenecek Proje Konuları 
 
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan 
kaynakları, mal, işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda 
sunacakları projeler desteklenir. 
 
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 kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı 
Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun 
desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, 
sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider 
gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe 
gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

 



8- Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı 
 
Programın Amacı 
 
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. 
 
Programın Kapsamı 
 
 Bu program, 
 
a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı 
b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı 
 
olmak üzere iki alt programdan oluşur. 
 
1.Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı; 

 
Programdan Kimler Yararlanabilir? 
 
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı’ndan üniversiteler, 
üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi 
yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları 
halinde faydalanabilir. 
 
Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri  
 

 Program Süresi : 5 Yıl 
      

Destek Üst Limiti : 
Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında 100.000 ABD 
Doları Operasyonel Giderler Desteği kapsamında 
3.750.000 ABD Doları 

      
Destek Oranı : 1. ve 2. yıl %80, 3., 4. ve 5. yıl %60 
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2. Uluslararası Hızlandırıcı Programı; 
 
Programdan Kimler Yararlanabilir? 
 
Uluslararası Hızlandırıcı Programı’ndan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 
faydalanabilir. 
 
Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri 
 

 Program Süresi : 3 Yıl 
      
Destek Üst Limiti : 60.000 ABD Doları 
      
Destek Oranı : %80 
 
 
 
 
9-KOSGEB Laboratuar Hizmetleri 

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 laboratuarımız 
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 
Laboratuarı (www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümleri yapmakta, 
çevresel risklerin tespiti ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermekte olup, bu 
laboratuarlar TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK 
tarafından akredite edilmiştir 
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LABORATUVAR HİZMETİ VEREN KOSGEB MÜDÜRLÜKLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

  BİRİMİ ADRESİ 

1 ADANA MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi 46035 
Sokak 34.Blok No:25 A/B   P.K.:01100     
Seyhan/ADANA 

2 ANKARA OSTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
Cevat Dündar Cad. No:156    P.K:06370    
Ostim/ANKARA 

3 ANKARA SİNCAN MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Organize Sanayi Bölgesi Dökümcüler 
Sitesi No:203 06935 Sincan/ANKARA 

4 BURSA MÜDÜRLÜĞÜ 
Üçevler Mah 2. Sk. No 12 KOSGEB Binası 
16120 Nilüfer/BURSA 

5 ESKİŞEHİRMÜDÜRLÜĞÜ 
Akarbaşı Mahallesi Model Sokak No:3 
Odunpazarı/ESKİŞEHİR 

6 GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 
KÜSGET Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı 
No:16-18         27110 
Şehitkamil/GAZİANTEP 

7 
İSTANBUL ANADOLU YAKASI 
 MÜDÜRLÜĞÜ 

İMES Sanayi Sitesi 308.Sok. C Blok No:46 
 P.K:81230  Y.Dudullu/İSTANBUL 

8 İSTANBUL İKİTELLİ  MÜDÜRLÜĞÜ 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP 
Sanayi Sitesi P.K.:34306            
İkitelli/İSTANBUL 

9 İZMİR KUZEY  MÜDÜRLÜĞÜ 
Atatürk OSB 10013 Sokak   P.K:35477    
Çiğli/İZMİR 

10 KONYA  MÜDÜRLÜĞÜ 
Fevzi Çakmak Mah. Büsan San. Sit. 
KOSGEB Cad. No:53     42050 
  Karatay/KONYA 

11 SAMSUN MÜDÜRLÜĞÜ 
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesis Alanı 
P.K.29 P.K.:55300           
Kutlukent/SAMSUN 
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10- 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. 
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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. 
 
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.  
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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.  
 
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. 
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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,  

 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.  
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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” 
 
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. 
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TÜRKİYE TEKLONOJİ 
GELİŞTİRME VAKFI 
DESTEKLERİ 

 

1-İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi – İNOREKA 
 

İNOREKA firmaların yenileşim (inovasyon) yetkinliğini esas alarak rekabetçilik 
kapasitesinin analiz ve değerlendirilmesini amaçlayan bir modeldir.  

 
    
Uluslararası alanda rekabetçi bir firma olmak için gerekli 
düşük fiyat, yüksek kalite ve farklılığa sahip misiniz? 
 

 
 

İhtiyaçlarınız nelerdir? 
  
 
 
 

Mevcut durumunuzu ölçebilr ve ihtiyaçlarınızı öğrenmenizi 
sağlayabiliriz. 
 
 
 

 
Yenileşim yetkinliğinizi geliştirmek için öneriler sunabiliriz.  
  

 
 

 
 
İNOREKA modeli yenileşim, insan kaynakları, teknolojik altyapı, kapasite 
kullanımı, satış ve pazarlama, çevresel ve finansal yetkinlik bileşenlerinin 
analiz ve değerlendirmesini esas alır. Modelin ilk üç aşaması firma bazında 
analiz, diğer iki aşaması da bir araya gelerek kümeleşme girişimi veya takım 
oluşturmuş firmaların ortak durum tespiti, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 
paylaşımı için uygulanır. 
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2-ideaport 
 

Yaratıcı yetenekleri ve farklı uzmanlıkları bir araya getirdiğimiz 'ideaport', 
teknoloji ve inovasyon ekosisteminin iş-fikir-politika platformu olarak 
tasarlandık. Platform kapsamında hazırladığımız yayınlar, sektör analizleri, 
raporlar, video röportajlar, ortak akıl toplantıları ve seminer gibi araçlarla 
teknoloji ve inovasyon ekosistemini yenilikçi fikirlerle buluşturmayı 
amaçlıyoruz. 
 
3-Kıvılcım Programı 
 
Bilginin ticarileştirilmesine yönelik farklı alanlardan yenilikçi yetenekte uzman 
ağları bir araya getirme amacı ile tasarlanan Kıvılcım Programı, fiziksel bir ara 
yüz ve uygulama alanı olarak ilk konsept mekanını Kıvılcım Endüstriyel 
Yaratıcılık Merkezi adıyla Bilkent Cyberpark içinde hayata geçirmiştir. 
Kıvılcım Programı kapsamında farklı bölgelerde ve lokasyonlarda “bilgiden 
pazara” hedefiyle yerel ekosistemleri harekete geçirecek Kıvılcım Merkezleri 
de kurulabilecektir 
Program kapsamında işletilen Merkez yapısı; komünitelerin, yararlanıcıların 
toplantı, etkinlik ve bireysel/takım çalışmalarına ev sahipliği yapmasının 
yanında yeni ve etkileşimli modellerin geliştirilebileceği ve uygulanabileceği bir 
laboratuar işlevi de görmektedir. 
 
 
4-ideanest 
  
25 yıllık Vakıf ve finansman yönetimi tecrübemizle harmanladığımız aracılık 
modellerimizden biri olan Kitlesel Kaynak Geliştirme Platformu’muz ideanest, 
ihtiyaç sahipleri ile kaynak sahiplerini buluşturmayı hedefleyen, TTGV’nin yeni 
stratejileri doğrultusunda modellenen bir kitlesel kaynak yaratma platformudur. 
 
ideanest, yeni yeni ülkemizde gündeme gelen “kitlesel fonlama” modeline 
benzemekle birlikte, fikir sahipleri ile akademisyenleri doğru finansman ve 
uzmanlıklarla buluşturmayı amaçlayan bir çevrimiçi platform olma özelliğini 
taşımaktadır. ideanest’te, projeler TTGV uzmanları tarafından 25 yıllık proje 
değerlendirme tecrübesine istinaden değerlendirilir, fikir aşamasından projeye 
dönüşebilecek teknoloji tabanlı erken aşama yeni ürün fikirleri ile akademik 
araştırma projelerine doğru görünürlüğü sağlamayı hedefler. 
 
Fikir sahipleri ile araştırmacılar kendilerine uygun finansman kaynağını 
bulabileceği gibi, fikirlerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları teknik 
yetkinlikler ve uzmanlarla da ideanest üzerinden bir araya gelebilir, fikirlerinin 
kanatlanmasını sağlayabilir. 
 
 
Ayrıntılı bilgiye www.ttgv.org.tr  web sitesinden ulaşabilirsiniz 
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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. 
 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 

(UBAP) 
 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 
 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 
 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
 3501 - Kariyer Geliştirme Programı 

 
 
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.  
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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-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-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
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-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-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


2-Sanayi;  
 
 Ulusal Destek Programları; 
 

 1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG) 
 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. 
 1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik 

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

 
Uluslararası Ortaklı Destek Programları; 

 
 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 

Programı 
 AB 7. Çerçeve Programı 

 
Sanayi Teşvikleri; 
 

 T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi  
 
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  
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http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermaye-destegi-programi-bigg
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-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-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-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-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/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-ab-7-cerceve-programi


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  

 
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. 
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http://www.tubitak.gov.tr/


TEKNOYATIRIM 
 
Ülke ekonomisinin 
uluslararası düzeyde 
rekabet edebilir bir 
yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan 
vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-
Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya öz 
kaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve 
patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel 
kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amaçlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknolojik ürün, Türkiye’de ilk defa üretilecek olmalı ve ilan edilen öncelikli 
teknoloji alanlarında yer almalıdır. Ar-Ge sonucu elde edilen prototip ile 
yatırıma konu ürün aynı olmalıdır. Yatırımın yapılacağı yer, bina, altyapı vb. ile 
ilgili yatırıma engel teşkil edecek bir durum olmamalıdır. Ar-Ge projesi/faaliyeti 
ve yatırım planlaması ile ilgili açık ve net bilgiler verilmeli ve yatırım süresi 36 
ayı geçmemelidir. Alınacak makine/teçhizatın isim ve işlevi net bir şekilde 
belirtilmeli, yatırımın nasıl finanse edileceği iyi planlanmalıdır. 50 milyon TL’ye 
kadar yatırım proje başvuruları kabul edilecek olup bunun 10 milyon TL’ye 
kadarlık kısmı değerlendirmeye alınacaktır. Proje hazırlanırken bu bütçe 
sınırları göz önüne alınmalıdır. Projeler teknik ve mali açıdan konunun uzmanı 
akademisyenler tarafından değerlendirilmektedir. 
 
Ayrıntılı bilgiye www.teknoyatirim.sanayi.gov.tr  web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Küçük İşletmeler/ 
Toplam ≤ 10 milyon 
TL 

Makine/Teçhizat Desteği 
≤ 5 milyon TL - İthal:%40; 
Yerli:%50  
 

Kredi Faiz Desteği / 10 
milyon TL → puanın 
yarısı 

İşletme Gideri Desteği / 
Enerji, Personel, Kira → 
%75 

Orta Büyüklükteki 
İşletmeler / Toplam ≤ 10 
milyon TL  

Büyük İşletmeler/ 
Toplam ≤ 2 milyon TL  

Makine/Teçhizat Desteği / 
≤ 4 milyon TL - İthal:%30; 
yerli:%40  

Kredi Faiz Desteği/ 10 
milyon TL → puanın yarısı 
 

Makine/Teçhizat Desteği / 
≤ 2 milyon TL- İthal:%10; 
Yerli:%20  
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AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ  
 
AB Programları Birlik Programları;  
 

 
 
Erasmus + Programı; 
 
Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, 
gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik 
destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, 
önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, 
yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla 
birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. Erasmus+ 
Programı ile gelen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz: 
 Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan 

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile 
Gençlik Programı ve  5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da 
dahil edilerek Erasmus+ Programı başlığı altında toplanıyor. Tek 
program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek 
parçalı yapı ve mükerrerlikler sona eriyor, 

 Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam 
edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri 
kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı 
uygulanmaya başlıyor, 

 Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında 
Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği (Bilateral Cooperation), gençlik alanını 
da içerecek şekilde Erasmus+ Programı’nın merkezi projeleri arasında 
varlığını koruyor. Ancak işbirliği yapılabilecek ülkelerin kapsamı 
için Erasmus+ Program Rehberi'ni inceleyiniz) 

 Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri 
arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük 
ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi 
mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği 
arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar 
(Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlanıyor, 

 Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde 
güçlendiriliyor ve özellikle yükseköğretim / mesleki eğitim öğrencileri, 
öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları artırılıyor. 
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http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/erasmus-2016-y%C4%B1l%C4%B1na-ait-teklif-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-ve-program-rehberi.pdf?sfvrsn=0


Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekliyor? 
 
Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana 
Eylem (AE, Key Action, KA)  ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor: 
 
Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 
Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği 
Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek 
Özel Eylem1: Jean Monnet Programı 
Özel Eylem2: Spor Destekleri 
 
Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje 
bulunmaktadır: 

Ülke Merkezli Projeler (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır) 

Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı 
Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır) 
 
1.ÜLKE MERKEZLİ PROJELER 
 
1.KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

1. Okul Eğitimi 
2. Mesleki Eğitim 
3. Yükseköğretim 
4. Yetişkin Eğitimi 
5. Gençlik Değişimleri 
6. Avrupa Gönüllü Hizmeti 
7. Stratejik Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri 

8. Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği 
 
2.KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği 
 
1.Stratejik Ortaklıklar 
 

1. Okul Eğitimi 
2. Mesleki Eğitim 
3. Yükseköğretim 
4. Yetişkin Eğitimi 
5. Gençlik 

 
3.KA3 Politika Reformlarına Destek 
 
1.Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında 
Toplantılar 
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http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/comenius-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/mesleki-e%C4%9Fitim-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/yeti%C5%9Fkin-e%C4%9Fitimi-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/gen%C3%A7lik-de%C4%9Fi%C5%9Fimleri
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti
http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/gen%C3%A7lik-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%C4%B1n-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/comenius-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/mesleki-e%C4%9Fitim-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/yeti%C5%9Fkin-e%C4%9Fitimi-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F-diyalog
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F-diyalog


2.MERKEZİ PROJELER 
 
1.KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 
 

1. Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti 
Organizasyonları (TR,EN) 

2. Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR,EN) 
 

2.KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği 
 

1. Bilgi Ortaklıkları (TR,EN) 
2. Sektörel Beceri Ortaklıkları (Ayrı bir teklif çağrısı 

yayınlanacaktır, TR,EN) 
3. Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN) 
4. Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN) 

 
 

3.KA3 Politika Reformlarına Destek 
 
Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu 
destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme 
Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan 
Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi 
projeler aşağıdaki gibidir: 
 

1. Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik ve Eğitim)(EN) 
2. Politika Yeniliği İçin Girişimler(EN) 

 
 
4.Jean Monnet (TR,EN) 
 
5.Spor Destekleri 

1. İşbirliği Ortaklıkları (TR,EN) 
2. Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TR,EN) 
3. Küçük İşbirliği Ortaklıkları 

 
 

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

32 
 

 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/study-and-volunteering-in-another-country_en
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/b%C3%BCy%C3%BCk-%C3%B6l%C3%A7ekli-avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti-etkinlikleri
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/study-and-volunteering-in-another-country/large-scale-european-voluntary-service_en
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1-ek-sayfalar/ortak-y%C3%BCksek-lisans-dereceleri
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/study-and-volunteering-in-another-country/joint-master-degrees_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/bilgi-ortakl%C4%B1klar%C4%B1
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/sekt%C3%B6rel-beceri-ortakl%C4%B1klar%C4%B1
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/gen%C3%A7lik-alan%C4%B1nda-kapasite-geli%C5%9Ftirme
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en
http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-alan%C4%B1nda-kapasite-geli%C5%9Ftirme
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea052014-civil-society-cooperation_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-european-policy-experimentation-eacea-102014_en
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/jean-monnet
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/spor/i%C5%9Fbirli%C4%9Fi-ortakl%C4%B1klar%C4%B1
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships_en
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/spor/spor-etkinlikleri
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/not-for-profit-european-sport-events_en
http://www.ua.gov.tr/


“ÜYELERİMİZİN REKABET GÜCÜNÜ 
ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ. BİLGİYE 
SAHİP OLAN, GELECEĞE YÖN VERİR.”

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÇORLU CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Adres: Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi No:6 Çorlu
Telefon: 0282 651 10 96 Faks: 0828 651 35 10

E- mail: corlutso@corlutso.org.tr
Web: www.corlutso.org.tr
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