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SUNUŞ

Bilindiği üzere, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın 

sağlanmasında; yayıncılık, müzik, sinema, radyo ve te-

levizyon, fotoğrafçılık, bilgisayar yazılımları ve oyunları, 

animasyon, görsel sanatlar, tasarım, grafik ve reklamcı-

lık disiplinleri, katma değeri yüksek alanlar olarak öne 

çıkmaktadır. Bu endüstriler tüm dünyada, özünde birey-

sel yaratıcılık ve yeteneği barındırarak, fikir mülkiyetine 

özellikle de telif hakkı korumasına dayalı biçimde istih-

dam ve ekonomik açıdan ölçülebilir değer zinciri oluş-

turması ve her ülkenin kendine özgü kültür potansiyeli-

ni göstermesi bakımından ekonomik kalkınmanın temel 

dinamikleri arasında kabul görmektedir.

Kalkınma planları hedeflerimizle bağlantılı olarak, yara-

tıcılık ve bilgiye dayalı yüksek katma değere sahip eser, 

kültürel ürün ve içerikleri üreten ve dünya ölçeğinde 

önde gelen rekabetçi kültür endüstrilerine sahip bir ülke 

olma arzusundayız. Potansiyelimizi daha çok ortaya çı-

karmanın yanında, kültür endüstrilerimizin istihdam, 

milli gelir ve dış ticarete katkısını artırmak hedefine sa-

hibiz.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca ve ilgili tüm Kamu ku-

rumları tarafından sağlanan kültür endüstrileri odaklı 

destek, teşvik, sponsorluk ve yardımların toplum tara-

fından bilinirliğini artırarak en güncel bilgiye toplu ola-

rak ulaşmalarını sağlamak amacıyla “Kültür Endüstrileri 

Destek ve Teşvik Rehberi” hazırlanmıştır.

Bu çalışmanın, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte ha-

zırlanacak tüm proje ve etkinliklerde önemli bir başvuru 

kaynağı olacağına inanıyor; sanatçılarımıza, kültür sa-

nat girişimcilerine, kültür endüstrilerini oluşturan sek-

törlerdeki üretici, ihracatçı ve yatırımcılarımıza faydalı 

olmasını temenni ediyorum.

Mehmet Nuri ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı
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T.C. KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Kültürel değerleri araştırma, koruma, geliştirme, 

tanıtma, uluslararası pazarda yüksek rekabet 

gücü sağlayacak yetkin ve kaliteli iş gücünün 

yetiştirilmesini sağlama ve yenilikçi, yönlendiri-

ci etkinlikler yürütme vizyon ve hedefleriyle fa-

aliyetlerini sürdüren Araştırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü; kültürel değerlerimizi ve zenginlik-

lerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve 

tanıtıcı projeleri desteklemek üzere yerel yöne-

tim, dernek ve vakıflara mali destek sağlamakta-

dır.

aregem.ktb.gov.tr

ETKİNLİK VE PROJE DESTEĞİ 

Başvuru Yapılacak Birim
Etkinliğin yapılacağı ilin il kültür ve turizm müdür-

lükleri

Desteğin Amacı

Yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki kültürel, 

sanatsal ve turistik gelişmeye, tanıtıma katkı 

sağlamaya yönelik projelere yardım. 

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zengin-

liklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici 

ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki 

şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gös-

teri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel 

sanatlar fuar ve benzeri etkinlere ilişkin projeleri 

desteklemek

http://aregem.ktb.gov.tr
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Destek Türü

Nakdi yardım

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, 

Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak 

Yardımlara İlişkin Yönetmelik

Kimler Başvurabilir?

•  Yerel yönetimler

•  Asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faali-
yeti olan dernek ve vakıflar

Başvuru Koşulları

Bakanlıkça teşekküllere yardım yapılabilmesi için,

•  Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik 
edilmiş olması,

•  Projenin kültürel, sanatsal ve turistik gelişme-
ye ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması,

•  Dernek veya vakfın asıl amacının kültür, sanat, 
turizm ve tanıtım faaliyeti olması,

•  Teşekkül ile Bakanlık arasında protokol yapıl-
mış olması,

•  Dernek veya vakfın, kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından kurulan veya kamu personelini des-
teklemek için kurulan derneklerden veya aynı 
amaçlarla Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan 
vakıflardan olmaması,

•  Teşekkülün Anayasa ve kanunlarla yasaklan-
mış faaliyetlerde bulunmamış olması gerekir.

Nasıl Başvurulur?

Bulunduğunuz ilin il kültür ve turizm müdürlüğü 

kanalıyla.

Başvuru Dönemi

Etkinlik tarihinden en az iki ay önce

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 470 78 46 -  470 80 00

Dâhilî : 7844 - 7838 – 7839 – 7791 

https://aregem.ktb.gov.tr/TR-135389/mali-
destekler.html

https://aregem.ktb.gov.tr/TR-135389/mali-destekler.html
https://aregem.ktb.gov.tr/TR-135389/mali-destekler.html
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ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU

Sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk 

dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eserleri üze-

rinde özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve 

yapılmasını sağlamak görev ve hedefleriyle fa-

aliyetlerini sürdürmekte olan Atatürk Kültür, Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumu; 664 sayılı Atatürk Kül-

tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

ve Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu 

Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi 

ile 07/02/2017 tarihli ve 734/2 sayılı ilke kararı 

çerçevesinde çeşitli destekler sağlamaktadır.

ayk.gov.tr

BİLİMSEL PROJE DESTEĞİ

Başvuru Yapılacak Birimler

•  Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Şube Çalışma-
lar Müdürlüğü

•  Türk Dil Kurumu Bilimsel Çalışmalar Şube Müdür-
lüğü

•  Türk Tarih Kurumu Bilimsel Çalışmalar Şube Mü-
dürlüğü

•  Atatürk Kültür Merkezi Bilimsel Çalışmalar Şube 
Müdürlüğü

Desteğin Amacı

•  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
bünyesindeki Kurumlar aracılığıyla, sosyal ve 

beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tari-
hi, kültürü ile bütün yönleriyle Atatürk ve eseri 
üzerinde bilimsel araştırma projeleri yapmak ve 
desteklemek.

•  Milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine kat-
kı sağlayacak alanlarda bilimsel araştırmalar 
yapmak ve bu alanda yapılan çalışmalara des-
tek vermek.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bün-

yesindeki Kurumların görev alanına giren konu-

larda, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde 

Türk dili, tarihi, kültürü ile bütün yönleriyle Ata-

türk ve eseri üzerinde bilimsel nitelikteki araştır-

ma projelerini kapsamaktadır.

Destek Türü

Finansal destekle ilgili olarak kabul edilen gider 

kalemleri şunlardır:

•  Seyahat Giderleri

•  Sarf Malzemesi Alım Giderleri

•  Makine Teçhizat Alet Giderleri

•  Hizmet Alımı Giderleri

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

•  Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bi-
limsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi

http://ayk.gov.tr
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Kimler Başvurabilir?

•  Kamu kurum ve kuruluşları, 

•  Devlet ve vakıf üniversiteleri, 

•  Sivil toplum kuruluşları, 

•  Dernekler, vakıflar ve tüzel kişiler,

•  Doktora, tıpta veya sanatta yeterlik eğitimini 
tamamlamış kişiler

Başvuru Koşulları

•  Proje yürütücüsünün doktora ve sanatta yeter-
lik eğitimini tamamlamış olması

•  Projenin konusunun, Kurumların görev alanına 
giren konularda olması

•  Çevrimiçi olarak başvuru dönemlerinde yapıl-
ması

•  Süresinin en çok 36 (otuz altı) ay olması

Nasıl Başvurulur?
Başvurular, Bilimsel Proje Sistemi (PROSİS) ayk.

gov. tr genel ağ sayfası aracılığıyla yapılmaktadır. 

Yukarıdaki sayfadan Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne 

üye olunması gerekmektedir.

Başvuru Dönemi
Yılda 2 Kez (Her yıl 1-31 Mart arası ve 1-30 Eylül 

tarihleri arasında) 

İletişim Bilgileri
Başvuru Adresi: https://giris.ayk.gov.tr/
E-posta : projedestek@ayk.gov.tr 
Telefon : 0312 285 55 12
Adres : Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat    

 Çankaya / ANKARA

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME, 
BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM VE KAZI / 
YÜZEY ARAŞTIRMALARI
Başvuru Yapılacak Birim

•  Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar 
Şube Müdürlüğü

•  Türk Dil Kurumu Bilimsel Çalışmalar Şube Mü-
dürlüğü

•  Türk Tarih Kurumu Bilimsel Çalışmalar Şube 
Müdürlüğü

•  Atatürk Kültür Merkezi Bilimsel Çalışmalar 
Şube Müdürlüğü

Desteğin Amacı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bün-
yesindeki Kurumlar aracılığıyla, sosyal ve beşerî 
bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü 
ile bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bi-
limsel etkinlikler düzenlemek ve bu alandaki et-
kinliklere destek vermek. 

Desteğin Konusu ve Kapsamı

•  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
bünyesindeki Kurumların görev alanına giren 
konularda, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü 
içinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile ilgili düzen-
lenecek olan sempozyum, kongre, kurultay, pa-
nel vb. etkinlikleri kapsamaktadır.

•  664 sayılı KHK ile verilen görev, yetki ve so-
rumluluklar çerçevesinde süresi bir mali yılı 
aşmayan ve miktarı doğrudan temin sınırını 
geçmeyen iş ve hizmetler için destek talep edi-
lebilir.

https://giris.ayk.gov.tr/
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Destek Türü

Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği:

•  Başvuru, etkinlik yürütücüsü tarafından etkin-
lik başlama tarihinden en az 2 ay önce yapılır.

•  “Etkinlik ve Destek Sistemi” üzerinden doldu-
rulan başvuru formu, Üniversitelerde ve bağlı 
Enstitülerinde Rektör veya yetki verdiği Rektör 
Yardımcısı; diğer kurum/kuruluşlarda Kurum Baş-
kanı/Yardımcısı veya imzaya yetkili kişi tarafın-
dan imzalanır. İmzasız başvurular değerlendir-
meye alınmaz.

•  Destek verilmesi uygun görülen Bilimsel Top-
lantı Düzenleme desteklerinde, toplantılarda 
bildiri sunacak bilim adamlarının yalnızca yurt 
içi ve yurt dışı şehirlerarası ulaşım (uçak, oto-
büs, tren) veya konaklama giderleri için destek 
verilir. Şehir içi ulaşım ve diğer giderler (iaşe, 
ibate vb.) için destek verilmez.

•  Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlar tarafın-
dan, aynı kamu kurumu, üniversite, sivil toplum 
kuruluşları ve tüzel kişilere 2 yıl içerisinde en 
fazla bir kez destek verilebilir.

•  Katılım ücreti alınan etkinliklere destek veril-
mez.

Bilimsel Etkinliğe Katılım Desteği

•  Kurumların görev alanlarında araştırma yapan 
öğretim üyelerine veya lisansüstü öğrenci ve/
veya araştırmacılara bilimsel etkinliğe katılım 
desteği verilebilir.

•  Bilimsel Etkinliğe Katılım desteklerinde katı-

lımcının yurt içi ve yurt dışı şehirlerarası ulaşım 
(uçak, otobüs, tren) giderleri için destek verilir. 
Şehir içi ulaşım ve diğer giderler (iaşe, ibate 
vb.) için destek verilmez.

•  Etkinlikte poster veya bildiri ile sunum yapmak 
için destek isteyen araştırmacının toplantıyı 
düzenleyen kurum/kuruluşun yetkilisinden ka-
bul/davet mektubu alması ve tam bildiri metni-
ni EDSİS’e yüklemesi şartı aranır.

•  Toplantıda sunulacak bildirinin birden fazla 
araştırmacı tarafından hazırlanmış olması du-
rumunda sunum için en fazla bir kişiye destek 
verilir.

•  Bilimsel etkinliğe katılım desteği başvurusu, 
etkinlik tarihinden en az 1 ay önce yapılır.

•  Destek alan katılımcı, bildiri metninde, destek 
aldığı Kurumun ismini belirtir.

Kazı/Yüzey Araştırmaları Desteği

•  Kazı/Yüzey Araştırmalarına Türk Tarih Kurumu 
tarafından destek verilir ve başvurular her yıl 
Nisan ayında yapılır.

•  Kazı/Yüzey Araştırmalarında, Kazı Başkanının  
“Arkeolog” veya konusu ile ilgili olmak kaydıy-
la “Tarihçi”, “Sanat Tarihçisi” veya “Antropolog” 
olması ve bu dallarda doktora eğitimini tamam-
lamış olması şartı aranır.

•  Doktora eğitimini tamamlamış Üniversite Öğre-
tim Üyelerinin bilimsel danışmanlığında olmak 
kaydıyla Müze Müdürlükleri de kazı/yüzey araş-
tırması destek talebinde bulunabilirler
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•  Kazı/Yüzey Araştırmalarında başvuru sahibi 
gerekli izin belgeleri ve kazı ruhsatının birer ör-
neğini başvuru sırasında Türk Tarih Kurumuna 
ibraz etmekle yükümlüdür.

•  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
(KÜVAM) ile yapılan iş birliği protokolü kapsa-
mında gerçekleştirilmesi planlanan kazılara ait 
başvurular EDSİS üzerinden alınır ve bu başvu-
ruların bütçeleri doğrudan temin limiti şartın-
dan muaftır.

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Desteğin alt limiti bulunmamaktadır. Üst limit ise 

doğrudan temin limiti olarak belirlenmiştir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  664 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

•  19.02.2020 tarihli ve 793/3 sayılı Yönetim Ku-
rulu İlke Kararı  

Kimler Başvurabilir?

•  Kamu kurum ve kuruluşları

•  Üniversiteler

•  Sivil toplum kuruluşları

•  Gerçek veya tüzel  kişiler

Başvuru Koşulları

•  Aynı iş ve hizmet için Yüksek Kurum bünyesin-
deki Kurumlardan sadece birinden destek talep 
edilebilir.

•  Başvuruyu takip eden 30 gün içerisinde Des-
tek Takip Görevlisi tarafından ön inceleme ya-
pılır. Başvurunun, Kurumun görev alanına girip 
girmediği, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı, 
bütçe imkânları vb. konularındaki değerlendir-
me ise Etkinlik Değerlendirme Komisyonu ta-
rafından yapılır.

•  Desteklenmesi uygun görülen Bilimsel Toplan-
tı Düzenleme ve Kazı/Yüzey Araştırması baş-
vuruları, Kurum tarafından hazırlanan taslak 
“Destek Protokolü” ile birlikte Yönetim Kurulu-
na sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanlığına 
gönderilir.

•  Yönetim Kurulu Kararının Kuruma tebliğinden 
itibaren 10 gün içerisinde protokol imzalanmak 
üzere başvuru sahibine bildirilir ve onaylanan 
protokol, Kurum Başkanı ile Etkinlik Yürütücüsü 
tarafından imzalanır.

•  Etkinlik Yürütücüsü, etkinliğin tamamlanma-
sından sonra 15 gün içerisinde Sonuç Raporu, 
İmzalı Katılımcı Listesi vb. belgeleri EDSİS’e 
yüklemekle yükümlüdür.

•  Kurum, verdiği desteğe ilişkin her türlü bilgi ve 
belgeyi Etkinlik Yürütücüsünden talep edebilir. 
Etkinlik Yürütücüsü, istenen bilgi ve belgeleri 
Kuruma 15 gün içerisinde ibraz etmekle yü-
kümlüdür.

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları Etkinlik ve Destek Sistemi 

(EDSİS) üzerinden yapılır.
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İletişim Bilgileri

Başvuru Adresi: https://giris.ayk.gov.tr/ 

E-posta : destek@ayk.gov.tr

Adres : Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat/ 
Çankaya / ANKARA

Telefon : 0312 285 55 12 

DEVLET TİYATROLARI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Yerli ve yabancı eserlerle halkın genel eğitimini, 

dil ve kültürünü yükseltmek, Türk sahne sanat-

larının yurt içinde ve yurt dışında gelişmesini, 

yayılmasını ve tanıtılmasını sağlamak, Türk dilini 

yerleştirmek ve şive birliğini meydana getirmek, 

temel değerler üzerinde doğru yargılara varıl-

masını sağlamak, sanat estetik duygusunu ge-

liştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Devlet 

Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 2014-2015 sezo-

nundan bu yana, yeni yerli yazarları teşvik etmek 

ve sahne sanatlarının gelişimi için yerli eserlerin 

nitelik ve nicelik olarak zenginleşmesini sağlamak 

amacıyla Yerli Eser Yazımı Desteği sağlamaktadır. 

Oyun arşivimizde bulunan oyunlardan, tiyatroları-

mızca ilk kez sahnelenmesine karar verilen eser-

ler bu teşvikten yararlanabilmektedir.

devtiyatro.gov.tr

YERLİ ESER YAZIM TEŞVİĞİ

Desteğin Amacı
Yeni yerli yazarları teşvik etmek, sahne sanatla-

rının gelişimi için yerli eserlerin nitelik ve nicelik 

olarak zenginleşmesini sağlamak

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Yerli eserlerin desteklenmesi

Destek Türü

Nakit hibe

https://giris.ayk.gov.tr/
https://devtiyatro.gov.tr
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Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
Çocuk oyunları 15.000 TL, yetişkin oyunları için 

20.000 TL*

*Yılı Yatırım Programı kapsamında projeye tahsis 

edilen ödenek miktarı.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 133/B 

maddesi gereği ve Devlet Tiyatroları Genel Mü-

dürlüğü Sanat Yönetim Kurulu Kararı.

Başvuru Koşulları

Teşvik ödemesi yapılacak olan eserler, Devlet 

Tiyatroları  Genel  Müdürlüğü Edebi Kurulundan 

geçmiş olan, Devlet Tiyatrolarında daha önce 

hiçbir oyunu oynanmamış yerli yazarlar arasın-

dan bir adet eserle sınırlı olmak şartıyla bir defa-

ya mahsus olarak seçilmektedir.

İletişim Bilgileri

E-posta : dtbasdramaturgburo@ktb.gov.tr

Telefon : 0 (312) 310 42 30 / 1360

Adres : İstiklal Caddesi Çirmen Sokak Vakıf 
Apartmanı No:8 Ulus / ANKARA

GÜZEL SANATLAR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını ta-

kip ederek yurt içindeki sanat faaliyetlerinin millî 

kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütül-

mesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi 

olmasını sağlamak, resim ve heykel, görsel sanat-

lar sanatları ile geleneksel Türk süsleme sanatları 

koleksiyonlarını geliştirmek, güzel sanatlara ilişkin 

çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından 

verimli olması için tedbirler almak, orkestralar, ko-

rolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim 

ve heykel müzeleri ile müzik müzeleri kurulmasını 

teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek 

amaçlarıyla faaliyetlerini sürdürmekte olan Güzel 

Sanatlar Genel Müdürlüğü, görsel sanatlar ve tiyat-

ro alanında destekler vermektedir.

guzelsanatlar.ktb.gov.tr

GÖRSEL SANATLAR DALINDAKİ 
DESTEKLER

Başvuru Yapılacak Birim

Görsel Sanatlar Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Görsel sanatlar alanında farklı disiplinlerde eser 

üreten sanatçıları desteklemek, teşvik etmek.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Görsel sanatlar (resim, heykel, seramik, özgün 

http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr
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baskı, güncel sanat, afiş tasarım, fotoğraf, Türk 

el sanatları (hüsnihat, tezhip, minyatür, ebru, çini, 

kalemişi ve katı) alanında çalışan sanatçılar, aka-

demisyenler, uygulamalı sanat alanında eğitim 

gören öğrencilere yönelik yarışmalar.

Destek Türü

Maddi Destek (parasal ödül)

Manevi Destek (başarı/katılım belgesi takdim 

edilmesi, yarışma kataloğu ve sergisine de yer 

verilmesi)

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Ödül miktarları yarışmalara göre değişkenlik arz 
edebilmektedir. Gerek görülmesi durumunda; yıl-
dan yıla yarışma şartnamelerine göre artırılmak-

tadır.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği,

•  Yarışma Şartnameleri,

Kimler Başvurabilir?
Başvuru koşulları yarışma şartnamelerine göre 
değişkenlik göstermektedir.
•  Pek çok yarışma (Devlet Resim ve Heykel Ya-

rışması, Devlet Türk Sanatları Yarışması, Şefik    
Bursalı Resim Yarışması ve Devlet Fotoğraf Ya-
rışması) için T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını 
doldurmuş olmak gerekir.

•  “Genç Sanat” kapsamında düzenlenen  “Güncel 
Sanat Proje Yarışması” ve “Afiş Tasarım Yarış-
ması” için ise 35 yaş ve altı hâlihazırda üniver-
sitelerde sanat eğitimi alan öğrenciler ve yeni 

mezun olmuş yarışmacılar başvuru yapabilir. 

Başvuru Koşulları

Her yarışma için özel olarak hazırlanan şartname 

ile yarışma kural ve koşulları belirlenir.

Nasıl Başvurulur?

E-Devlet bağlantılı 

https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ 
üzerinden çevrimiçi başvuru yapılabilir.

İletişim Bilgileri

Filiz ÇİMEN TÜLEK 

Tel : (0312) 470 5846   

E-posta : filiz.tulek@ktb.gov.tr

Arzu SENEM ÇİFTÇİ

Tel : (0312) 470 5869   

E-posta : arzu.ciftci@ktb.gov.tr

Hatice KORKMAZ

Tel : 0312 470 5886

E-posa : hatice.korkmaz@ktb.gov.tr

Sıdıka YILMAZ

Tel : (0312) 470 5880 

E-posta : sidika.yilmaz@ktb.gov.tr

Berrak AYDEMİR

Tel : (0312) 4705879 

E-posta : berrak.aydemir@ktb.gov.tr

Adres : Roma Meydanı Hipodrom Cad. 6/33 
06330 Hipodrom / ANKARA

https://gorselsanat.ktb.gov.tr/
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ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE 
YARDIM

Başvuru Yapılacak Birim

Müzik ve Sahne Sanatları Daire Başkanlığı

Desteğin Amacı

Tiyatro sanatının geliştirilip güçlendirilmesi, tanı-

tılması, yaygınlaştırılması, toplumun her kesimi-

nin verimli şekilde yararlanması, özel tiyatroların 

desteklenmesi ve özendirilmesi, çağdaş ve etkin 

bir kültürel ve sanatsal iletişim ortamının yaratıl-

ması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren özel 

tiyatroların projelerine destek verilmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

•  Özel tiyatroların oyunlarını sahnelemesinin 
desteklenmesi,

•  Türk oyun yazarlarının teşvik edilmesi,

•  Türk edebiyatına yeni oyunlar  kazandırılması.

Destek Türü

Nakit hibe

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Bakanlıkça özel tiyatroların projelerine, başvuru-

da sunacakları toplam tahminî maliyetin %70’ine 

kadar yardım verilebilmektedir.

Yardım tutarları profesyonel tiyatrolar için yıllık 

150.000,00 TL ve geleneksel tiyatrolar için yıllık 

30.000,00  TL’yi geçemez.

Söz konusu yardım tutarları, her yıl ocak ayında 

bir önceki yılın yıllık Tüketici Fiyatları Endeksinde 

meydana gelen artış oranında güncellenir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara 

İlişkin Yönetmelik (R.G. 8 Aralık 2018/30619.)

Kimler Başvurabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler

Başvuru Koşulları

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara 

İlişkin Yönetmelik, Madde 5 ve 6’da belirlenmiştir.

•  Başvurular, her yıl 15 Haziran günü başlar, 15 
Temmuz günü sona erer.

•  Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden de erişi-
lebilen sistem aracılığıyla elektronik ortamda 
yapılır.

•  Özel tiyatrolar, her sanat sezonu için sadece bir 
proje ile başvurabilirler.

•  13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’na göre tacir sayılanlar, profesyonel ti-
yatrolar kategorisinde başvurabilirler.

•  Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 
tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için 
verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan ger-
çek kişiler, geleneksel tiyatrolar kategorisinde 
başvurabilirler.

•  Profesyonel tiyatrolar kategorisinde çocuk 
veya gençlik oyunu projesi ile başvurabilir.

•  Bakanlık, gerekli hâllerde başvuru belgelerini 
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resmî kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaya yet-
kilidir.

•  Başvuru için sisteme kaydedilen bilgi ve belge-
ler beş yıldan az olmamak kaydıyla Genel Mü-
dürlükçe elektronik ortamda muhafaza edilir.

•  Özel tiyatrolar, yardım aldıkları projeyi gerçek-
leştirene kadar yeni bir başvuruda bulunamaz-
lar.

Nasıl Başvurulur?

Yalnızca çevrim içi başvurular kabul edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Başvuru adresi:

ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr

guzelsanatlar.ktb.gov.tr

Telefon : 0 (312) 470 58 70

Adres : Roma Meydanı Hipodrom Cad. 6/33   
06330 Hipodrom / ANKARA

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişim-

lerini Teşvik Kanunu ve 5228 sayılı Bazı Kanunlar-

da ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Kültürel 

Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik 

Edilmesi Hakkında Genelge (2005/13) çerçeve-

sinde yardım, teşvik ve sponsorluk uygulamaları 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 

koordine edilmektedir.

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idare-

leri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan der-

nekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel 

araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluş-

lar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Ba-

kanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uy-

gun görülen faaliyetlerden herhangi birine ilişkin 

harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış 

ve yardımların % 100’ü kurumlar vergisi matra-

hının tespitinde kurum kazancından gelir vergisi 

matrahının tespitinde, gelir vergisi beyanname-

sinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmektedir. 

Sponsorlara kurumlar ve gelir vergisi kanunların-

da imkân tanınan vergi indiriminden yararlanma 

olanağı sunulabileceği gibi imzalanacak sözleş-

melerle, sponsor kişi ve kuruluşlarını sponsorluğa 

konu alanlara kendilerini tanıtıcı reklam tabelaları 

koyabilmeleri mümkün olabilmektedir. Sponsorla-

https://ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr
http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr
http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr 
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ra tanınacak olan haklar ve ayrıcalıklarda sponsor 

tarafından üstlenilen işin nitelik ve niceliği göz 

önünde bulundurulur.

KÜLTÜR GİRİŞİMİ VE YATIRIMI BELGELİ 
TESİSLERE VERİLEN TEŞVİKLER

Kültür ve sanatın desteklenmesi, toplumun kül-

tür ve sanata erişim, ulaşım olanaklarının oluştu-

rulması ve geliştirilmesi, kültürel unsurların ülke 

ekonomisine katkı veren birer unsura dönüştü-

rülmesi amacıyla Bakanlıktan Kültür Yatırımı ile 

Kültür Girişimi Belgesi alanlara 5225 sayılı Kültür 

Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu’na da-

yanarak çeşitli teşvikler verilmektedir.

kvmgm.ktb.gov.tr

Desteğin Amacı

Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin 
karşılanmasını, kültür varlıkları ile somut olma-
yan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebi-
lir kültürün birer öğesi haline getirilmesini, aynı 
zamanda ülke ekonomisine katkı yaratan birer 
unsur olarak değerlendirilmesini, öte yandan, kül-
türel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştiril-
mesini, sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi 
ile toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının 
yaratılması ve geliştirilmesini hedefleyen Kül-
tür ve Turizm Bakanlığınca verilen bu destek ile 
kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yö-
nelik yerli veya yabancı kültür yatırımı ve kültür 
girişimlerinin teşvik edilmesi, belgelendirilmesi ve 

denetlenmesi amaçlanmaktadır.

Başvuru Yapılacak Birim

•  Kültür Varlıkları ve Müzeler Gene Müdürlüğü

•  Emlak Dairesi Başkanlığı

Desteğin Konusu ve Kapsamı

5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teş-

vik Kanunu kapsamında Kültür Girişimi ve Kültür 

Yatırımı Belgesi almış tüzel kişiliklere sunulan in-

dirim ve teşvikler.

Destek Türü

İndirim, teşvik, taşınmaz mal tahsisi

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Taşınmaz mal tahsisi: Bakanlık, 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümle-

rine göre tescilli kültür varlıklarının bulunduğu 

taşınmazların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığından Bakanlığa tahsisini talep edebilir. 

Bakanlığa tahsis edilen taşınmazlardan Bakanlık-

ça uygun görülenler bedeli karşılığında yatırımcı 

ve girişimcilere kiralama, irtifak hakkı tesisi veya 

kullanma izni verilmesi yoluyla kullandırılabilir.

•  Gelir vergisi stopajı indirimi: Yatırım aşamasın-
da üç yılı aşmamak kaydıyla %50’si, işletme 
aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla 
%25’i oranında uygulanır.

•  Sigorta primi işveren payı indirimi: Yatırım aşa-
masında üç yılı aşmamak kaydıyla %50’si, işlet-
me aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla 
%25’i oranında uygulanır.

http://kvmgm.ktb.gov.tr
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•  Enerji desteği: Beş yıl süreyle yüzde yirmi ora-
nında uygulanır.

•  Su bedeli indirimi uygulaması: Yörede uygula-
nan en düşük tarife uygulanır. 

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini 
Teşvik Kanunu

•  Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelen-
dirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

•  Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullan-
dırılması Hakkında Yönetmelik

•  Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Sto-
pajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli 
İndirimi ile Enerji Desteği Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik

Kimler Başvurabilir?

5225 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik-

lerden; Kültür Girişimi ve Kültür Yatırımı Belge-

sine sahip yatırımcılar, bu Kanun’un amacına yö-

nelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan yerli 

veya yabancı tüzel kişiler (şirket, vakıf, koopera-

tif) yararlanabilirler.

Kültür Girişimi Nedir?

Kültür merkezlerinin işletilmesi veya her türlü 

kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretilmesi, ser-

gilenmesi, eğitim ve öğretimi ile bunlara ilişkin 

bilimsel çalışmaların yapılması faaliyetleri ile bu 

faaliyetlerin yapıldığı alan, yapı veya mekânların 

işletilmesini ve bu yöndeki projeleri ifade eder.

Kültür Girişimi Belgesi ve Kültür Yatırımı 
Belgesi Nasıl Alınır?

Söz konusu belgeleri alabilmek için gerekli nite-

likler Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Bel-

gelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetme-

lik’te belirtilmiştir.

Nasıl Başvurulur?

Taşınmaz tahsisi için, tahsise çıkılan taşınmazlar-

la ilgili www.kultur.gov.tr adresinde yer alan du-

yuruların takip edilmesi gerekmektedir. Kanunda 

yer alan indirim ve teşviklerden yararlanmak için 

Kültür Girişimi Belgesi ve Kültür Yatırımı Belgesi 

almış tüzel kişiliklerin Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yatırımcı ve girişimcilerin, Kültür Yatırım ve Giri-

şimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yö-

netmelik (https://teftis.ktb.gov.tr/TR-45935/
kultur-yatirim-ve-girisimlerine-tasinmaz-kul-
landirilmasi-hakkinda-yonetmelik.html) uya-

rınca ilan edilen taşınmazların kültürel amaçlı 

kullanımı için müracaat süresi içinde Bakanlıkça 

hazırlanan kullandırma şartnamesinde istenen 

belgeleri ve şartnamede belirtilen orandaki temi-

natın Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 

yatırıldığına dair alındı belgesini Bakanlığa teslim 

etmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 470 63 72

http://www.kultur.gov.tr
https://teftis.ktb.gov.tr/TR-45935/kultur-yatirim-ve-girisimlerine-tasinmaz-kullandirilmasi-hakkinda-yonetmelik.html
https://teftis.ktb.gov.tr/TR-45935/kultur-yatirim-ve-girisimlerine-tasinmaz-kullandirilmasi-hakkinda-yonetmelik.html
https://teftis.ktb.gov.tr/TR-45935/kultur-yatirim-ve-girisimlerine-tasinmaz-kullandirilmasi-hakkinda-yonetmelik.html


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

28

KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLİ 
TAŞINMAZLARA PROJE VE UYGULAMA 
YARDIMI

Başvuru Yapılacak Birim

İl kültür ve turizm müdürlükleri aracılığıyla Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uygulama-

lar Daire Başkanlığına başvurulmaktadır.

Desteğin Amacı

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının belge-

lenmesinin ve korunmasının sağlanması.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Mimarlık, koruma, restorasyon, inşaat, turizm.

Destek Türü

Finansal, ayni ve teknik yardım verilmektedir

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

•  Proje Yardımı: Bakanlıkça uygun görülen Tek 
Yapı Ölçeğinde Proje Hazırlama Yaklaşık Ma-
liyet Hazırlama Yöntemi ile hazırlanan rölöve 
ve restorasyon projesi bedelinin komisyonca 
belirlenecek oranı dâhilinde ve her halükârda 
75.000 TL’yi geçmemek üzere proje yardımı 
verilir. 

•  Uygulama Yardımı: Bakanlık ve/veya diğer 
kurumlarca kullanılan birim fiyat analizlerine 
göre hazırlanan yaklaşık maliyetlerin, toplu 
başvurularda %80’ine, münferit başvurularda 
ise %70’ine kadar ve her hâlükârda 300.000 
TL’yi geçmemek üzere komisyonca belirlene-
cek miktarlarda uygulama yardımı verilir.

Söz konusu parasal limitler her yıl Bakanlıkça Tür-

kiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir 

önceki yılın genel Yurt İçi Üretici Fiyatları Endek-

si (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak yayımlanacak bir 

tebliğ ile güncellenir. (26.01.2022 tarih ve 31731 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür 

Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik 

Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi 

Hakkında Tebliğ kapsamında; proje yardımı tutarı 

1/2/2022 tarihinden itibaren 308.960 TL; uygula-

ma yardımı tutarı da 1/2/2022 tarihinden itibaren 

1.235.844 TL olarak güncellenmiştir.)

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanması-

na Dair Yönetmelik.

Kimler Başvurabilir?

Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişiler, mülkiye-

tinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için 

başvurabilirler.

Başvuru Koşulları

Yardım başvuruları toplu başvuru ve münferit 

başvuru olarak iki şekilde yapılır. Toplu başvuru, 

taşınmaz kültür varlıklarının sokak ve doku bü-

tünlüğü içerisinde korunabilmesi için ilgili idare 

katılımıyla toplu olarak yapılır. Münferit başvuru 
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ise tek bir taşınmaz kültür varlığı için yapılır. 

Proje yardımları için:

•  Yardım başvuru dilekçesi,

•  T.C. kimlik numarası beyanı,

•  Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

•  Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter 
onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

•  Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

•  Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış 
mülkiyet belgesi,

•  Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

•  Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı 
alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ta-
rafından hazırlanan rapor,

•  Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini 
gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

•  Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşama-
sında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine 
dair mimar tarafından imzalı taahhütname talep 
edilmektedir.

Uygulama yardımları için:

•  Yardım başvuru dilekçesi,

•  T.C. kimlik numarası beyanı,

•  Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

•  Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter 
onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

•  Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

•  Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm 

çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğu-
na ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı 
projeler,

•  Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış 
mülkiyet belgesi,

•  Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge, 

•  Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, 
uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine 
ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan 
rapor,

•  Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresi-
ni gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü talep 
edilmektedir.

Sokak ve doku bütünlüğü içinde yer alan taşın-

maz kültür varlıklarına ait başvurular, yukarıda 

belirtilen belgeler ile toplu olarak ilgili idare ta-

rafından alınır. Toplu başvuruya konu doku bü-

tünlüğü içerisinde değerlendirilen geleneksel 

yapıların mal sahiplerinin muvafakatı ile ruhsatlı 

diğer yapıların mal sahipleri ve müellif mimarların 

muvafakatı ilgili idare tarafından alınır. Tamamla-

nan başvuru dosyaları, yapı ve yapıların çevre ile 

ilişkisini gösteren imar planı veya koruma amaçlı 

imar planı paftası (1/1.000 varsa 1/500 ölçekli), 

imar durum belgesi veya plan hükümleri, bunların 

bulunmaması hâlinde kadastral durumu gösterir 

güncel onaylı hâlihazır haritalar ile birlikte, her 

yılın mayıs ayı sonuna kadar il kültür ve turizm 

müdürlüğü aracılığıyla Kültür Varlıkları ve Müze-

ler Genel Müdürlüğüne iletilir. Bu başvuru şekli 

için, sokak ve doku bütünlüğü içinde bulunan ta-
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şınmaz kültür varlıklarının en az %70’i için başvu-

ruda bulunulmuş olması şartı aranır.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 470 61 65

KÜLTÜREL FAALİYETLERDE SPONSORLUK

Başvuru Yapılacak Birim

•  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

•  Emlak Dairesi  Başkanlığı

Desteğin Amacı

Ülkemizde yer alan tarihî ve kültürel değerlerin 

sponsorluk faaliyetleri sonucu oluşacak nakdi ve 

ayni destekler ile korunarak toplum ve kamu ya-

rarına sunulması.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Bakanlığımızca desteklenen veya desteklenmesi 

uygun görülen faaliyetlere ilişkin harcamalar ile bu 

amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü 

(Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla 

bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına 

kadar çıkarmaya yetkilidir) kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde kurum kazancından (Kurumlar Vergisi Ka-

nunu), gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi 

beyannamesinde bildirilecek gelirlerden (Gelir Vergisi 

Kanunu) indirilmektedir.

Destek Türü

İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun.

•  Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin 
Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge ( 2005/13)
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Kimler Başvurabilir?

Kültürel faaliyetleri destekleyen gerçek veya tü-

zel kişiler

Hangi Alanlarda Sponsor Olunabilir?

•  Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olma-
yan ulusal veya uluslararası organizasyonların 
gerçekleştirilmesi.

•  Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, 
tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan 
kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yö-
nelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve 
DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim tekno-
lojisi yoluyla üretilenler de dâhil olmak üzere 
görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazır-
lanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırma-
ların yayımlanması, yurt içinde ve yurt dışında 
dağıtımı ve tanıtımının sağlanması.

•  Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektro-
nik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması.

•  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıkla-
rının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, resto-
rasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil 
işleri. 

•  Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve 
yüzey araştırmaları.

•  Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıkları-
nın yerinde korunması veya ülkemize ait kültür 
varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmaları.

•  Kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları.

•  2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür 
varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve gelenek-
sel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna ka-
zandırılması ve güvenliklerinin sağlanması.

•  Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, 
sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alan-
larındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda 
araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, 
atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım 
ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki 
ile film yapımı.

•  Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür mer-
kezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser 
gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilen-
diği tesislerin yapımı, onarımı veya moderni-
zasyon çalışmaları.

Nasıl Başvurulur?

Kültür varlıklarına ilişkin sponsorluk faaliyetle-

ri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 

Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmek-

tedir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 470 63 76
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YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapımına 
başlanan ya da başlanacak olan, ancak mali kay-
nak yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen ya da 
başlanılamayan kültür yatırımlarının gerçekleş-
tirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağla-
mak amacıyla Yatırım İşletmeler Genel Müdürlü-
ğü tarafından Kültür Merkezi/Evi yapım işlerine 
mali destek sağlanmaktadır.

yigm.ktb.gov.tr

KÜLTÜR MERKEZLERİ YAPIM DESTEĞİ
Başvuru Yapılacak Birim

Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı

Desteğin Amacı
Mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılama-
yan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının ger-
çekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını 
sağlamak.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Kültür merkezi / evi yapım işi.

Destek Türü
Mali yardım

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
•  İhaleye çıkılarak yaptırılan işlerde, KDV hariç 

sözleşme bedelinin %50’sini,
•  İhaleye çıkılmadan ilgili kamu kurum ve kuru-

luşlarının kendi imkânları ile yapılan işlerde, 
işin tamamını kapsayan KDV hariç yaklaşık ma-
liyet bedelinin %50’sini geçmeyecektir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  1 No.’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 9. Bölüm

•  277. Maddesi  a, b, d  ve  e  bendi  ile 285. Mad-
desi’nin f bendi,

•  2013 yılından itibaren Resmî Gazete’de yayım-
lanan yatırım programları,

•  “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Des-
tek Projesi Hakkında Esas ve Usuller”

Kimler Başvurabilir?

Mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılama-
yan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının ger-
çekleştirilerek kamunun hizmetine sunmak iste-
yen tüm kamu kurum ve kuruluşları.

Başvuru Koşulları

•  Yardım talebine konu alan Kültür Merkezi/Evi 
projelerinin Bakanlığımız kriterlerine uygun ol-
ması,

•  Destek kararı verilen yatırım projelerine öde-
nek aktarılabilmesi için yatırım projesinin en az 
%50 oranında fiziki gerçekleşmesinin tamam-
lanmış olması,

•  Destek verilmesi kararlaştırılan proje ile ilgili 
olarak, söz konusu desteğe ilişkin tarafların hak 
ve yükümlülüklerini belirleyen, Bakanlığımızca 
hazırlanan protokolün taraflarca imzalanması.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 470 71 25 – 470 71 24

http://yigm.ktb.gov.tr
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KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, 
benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştı-
rılması doğrultusunda ve yaşayan kütüphaneler 
anlayışı ile etkin kütüphaneler için gerekli yeni 
nesil kütüphane binası mekanlarını temin etmek, 
kültür ve fikir ürünlerini derlemek, koruma altı-
na almak ve toplumun hizmetine sunmak; milli 
kültürümüzün gelişmesi ve uluslararası alanda 
tanınmasını sağlamak amacıyla edebiyat, fikir ve 
sanat eserlerini kamu yararı gözeterek yayımla-
mak ve yayımlatmak misyon ve hedefleriyle fa-
aliyetlerini sürdürmekte olan Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü bu amaçla çeşitli mali 
destekler vermektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve 
Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme 
Projesi (TEDA) kapsamında Türk kültür, sanat ve 
edebiyatı eserlerinin yurt dışında faaliyet göste-
ren yayınevleri tarafından yabancı dillere çevri-
lerek yayımlanması için basım, çeviri ve tanıtım 
alanlarında maddi destek verilmektedir.

Ayrıca, Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES) 
kapsamında, Türk edebiyatı alanında yeni ve öz-
gün eserlerin üretilmesi, yayımlanması ve yeni 
yazarların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
projeyle, “ilk eser” niteliği taşıyan edebiyat eser-
lerini yayımlayacak yayınevlerine “yayın desteği” 
sağlanmaktadır.

kygm.ktb.gov.tr

ÇEVİRİ VE YAYIM DESTEK PROGRAMI 
(TEDA)

Başvuru Yapılacak Birim

Yayımlar Daire Başkanlığı

Desteğin Amacı

Türkçenin yazı dili birikiminin dünyaya tanıtılma-

sı hedefiyle yurt dışında bulunan yayınevlerine 

mali destekte bulunularak Türk kültür, sanat ve 

edebiyatının dışa açılmasının yayımcılar vasıta-

sıyla yerinde gerçekleştirilmesinin sağlanması

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Edebi eserlerin çevirisi, basımı ve tanıtımı

Destek Türü

Şarta bağlı mali destek

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Başvurulan eserin çeviri, baskı veya tanıtım mali-

yetine göre değişkenlik arz edebilmektedir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

12/07/2017 tarih ve 138826 sayılı Bakanlık Ma-

kamı Onayı ile yürürlüğe giren “Türk Kültür, Sanat 

ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekle-

me Projesi (TEDA) Yönergesi”

Kimler Başvurabilir?

Yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, 

şirket, vakıf ve dernek gibi tüzel kişiliğe sahip 

yayıncılar

http://kygm.ktb.gov.tr
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Başvuru İçin Gerekli Belgeler

•  İmzalı/kaşeli başvuru formunun aslı.

•  Başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı ya-
yımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belgenin 
aslı veya bir kopyası.

•  Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir söz-
leşmenin aslı veya bir kopyası.

•  Çevirmen ile yapılan sözleşmenin aslı veya bir 
kopyası.

•  Çeviriye / baskıya esas kitap veya kopyası.

•  Başvuru sahibi yayıncıya ait yayın kataloğu 
veya elektronik katalog.

Nasıl Başvurulur?

Elektronik ağ adresinden (https://teda.ktb.gov.
tr/) İngilizce veya Türkçesi, indirilip doldurulup 

imzalanıp/kaşelenen başvuru formunun acele 

posta veya kurye ile Yayımlar Daire Başkanlığı 

Emek Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No: 4 

06490 Çankaya /  ANKARA adresine gönderilme-

si gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

E-posta : teda@ktb.gov.tr

Telefon : 0 (312) 470 54 32 - 33 - 35 - 36

   0 (312) 470 53 96

Adres : Emek Mahallesi Wilhelm Thomsen      
Caddesi No: 4 Çankaya / ANKARA

EDEBİYAT ESERLERİNİ DESTEK PROJESİ 
(EDES)

Başvuru Yapılacak Birim

Yayımlar Daire Başkanlığı

Desteğin Amacı

Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün eserlerin 

üretilmesi, yayımlanması ve yeni yazarların des-

teklenmesi

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Proje kapsamında “ilk eser” niteliği taşıyan edebi-

yat eserlerini yayımlayacak yayınevlerine “yayın 

desteği” sağlanmaktadır.

Destek Türü

Nakit hibe

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği 

dikkate alınarak 276.000 gösterge rakamının 

memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edi-

lecek miktarı geçmemek üzere kurul tarafından 

belirlenmektedir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan “Edebiyat Eserlerinin Destek-

lenmesi Hakkında Yönetmelik”

Kimler Başvurabilir?

Eseri yayımlayacak olan yayımcılar (şirket, şahıs 

firması) başvuruda bulunabilmektedir.

https://teda.ktb.gov.tr/
https://teda.ktb.gov.tr/
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Başvuru Koşulları

•  Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması,

•  Üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması 
ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması,

•  Üretilecek eserin özgünlük taşıması, yurt için-
de veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde 
basılmamış, yayımlanmamış olması,

•  Eserin, başvuru öncesinde veya proje uygula-
ma süresince herhangi bir fondan destek alma-
mış olması,

•  Yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

•  Eserin yazara ait ilk eser olması gerekmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Elektronik ağ adresinde yer alan başvuru formu 

(https://kygm.ktb.gov.tr/TR-138650/edebi-
yat-destek.html) indirildikten sonra doldurulup 

imzalanıp kaşelendikten sonra aşağıda sıralanan 

eklerle birlikte elden ya da posta yoluyla Ya-

yımlar Daire Başkanlığı Emek Mahallesi Wilhelm 

Thomsen Caddesi No: 4 06490 Çankaya/ ANKA-

RA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ekler:

•  Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir söz-
leşmenin örneği.

•  Yazar özgeçmişi.

•  Eserin baskıya hazır çıktısı.

•  Ayrıca eserin baskıya hazır çıktısının PDF dos-
yası olarak edebiyatdestek@ktb.gov.tr e-posta 
adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

E-posta : edebiyatdestek@ktb.gov.tr

Telefon : 0 (312) 470 54 56 - 57 -61

                 0 (312) 470 82 24

Adres : Emek Mahallesi Wilhelm Thomsen 
Caddesi No: 4 Çankaya / ANKARA

https://kygm.ktb.gov.tr/TR-138650/edebiyat-destek.html
https://kygm.ktb.gov.tr/TR-138650/edebiyat-destek.html
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KAMU ELİYLE YAPILAN KÜLTÜR 
YATIRIMLARINA DESTEK PROJESİ

Başvuru Yapılacak Birim

Kütüphaneler Daire Başkanlığı

Kütüphane Planlama Şubesi Müdürlüğü

Desteğin Amacı

Mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılama-

yan veya bitirilemeyen kütüphane yatırımlarının 

gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulma-

sını sağlamak.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Kütüphane binası yapım işi

Destek Türü

Mali Yardım

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

•  İhaleye çıkılarak yaptırılan işlerde, KDV hariç 
sözleşme bedelinin %50’sini,

•  İhaleye çıkılmadan ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarının kendi imkânları ile yapılan işlerde, 
işin tamamını kapsayan KDV hariç yaklaşık ma-
liyet bedelinin %50’sini geçmeyecektir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  1 No.’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 9. Bölüm 
277. Maddesi a, b, d ve e bendi ile 285. Mad-
desi’nin f bendi,

•  Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programları,

•  “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Des-
tek Projesi Hakkında Esas ve Usuller”

Kimler Başvurabilir?

Mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılama-

yan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının ger-

çekleştirilerek kamunun hizmetine sunmak iste-

yen tüm kamu kurum ve kuruluşları.

Başvuru Koşulları

%50 fiziki gerçekleşme raporu temini

İletişim Bilgileri

https://kygm.ktb.gov.tr/TR-312016/kamu-
eliyle- yapilan-kultur-yatirimlarina-destek.
html

Telefon : 312-470-5321, 312-470-5322

E-posta : kygmplan@ktb.gov.tr

https://kygm.ktb.gov.tr/TR-312016/kamu-eliyle- yapilan-kultur-yatirimlarina-destek.html
https://kygm.ktb.gov.tr/TR-312016/kamu-eliyle- yapilan-kultur-yatirimlarina-destek.html
https://kygm.ktb.gov.tr/TR-312016/kamu-eliyle- yapilan-kultur-yatirimlarina-destek.html
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TELİF HAKLARI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir telif 

hakları sisteminin işleyişini sağlamak ve bu hakla-

ra konu ürünlerin ülkemizin kalkınma sürecine kat-

kısını artırmak misyon ve hedefiyle faaliyetlerini 

yürütmekte olan Telif Hakları Genel Müdürlüğü, 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve “Fikir 

ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile 

Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihaz-

ların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımı-

na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

çerçevesinde fikrî mülkiyet sisteminin güçlendi-

rilmesine yönelik projeler ile kültürel ve sanatsal 

faaliyetlerin yürütülmesine yönelik faaliyet ve 

projelere mali destek sağlamaktadır. 

telifhaklari.gov.tr

FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ İLE KÜLTÜREL VE 
SANATSAL FAALİYETLERE YÖNELİK 
DESTEKLER

Başvuru Yapılacak Birim

Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Desteğin Amacı

Ülkemizde fikir ve sanat eserlerinin etkin bir şe-

kilde korunarak nitelikli üretimin teşvik edilmesi-

ne, kültür endüstrisinin büyümesi ve yurt dışına 

açılmasına, fikrî haklar sektörünün uluslararası re-

kabet gücünün yükseltilmesine destek verilme-

si, ülkemizin bu alanda uluslararası platformlarda 

temsil edilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Fikrî mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yö-

nelik faaliyetler ve projeler, Kültürel ve sanatsal 

faaliyetlerin yürütülmesine yönelik faaliyetler ve 

projeler desteklenmektedir.

Destek Türü

Nakit hibe

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Sağlanacak destek miktarı, başvuruda belirtilen 

toplam bütçenin % 80’ini aşamaz.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu

•  Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Mater-
yaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan 
Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesin-
tilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelik 

•  5846 Sayılı Kanun Kapsamında Özel Hesaptan 
Sağlanacak Destek ve Tahsislere İlişkin Genel-
ge (2020/2)

Kimler Başvurabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler

http://telifhaklari.gov.tr
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Nasıl Başvurulur?

•  Destek başvuruları, başvuru sahibine ilişkin bil-
giler ile projenin amacı, kapsamı, süresi, bütçesi 
gibi unsurları içeren başvuru formu ve aşağıda 
belirtilen belgelerden oluşan proje başvuru 
dosyasının Genel Müdürlüğe sunulması sure-
tiyle yapılır.

•  Proje sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi; 
tüzel kişi ise tüzel kişiliğin oluşumuna dair ilgi-
li makamlarca onaylanmış belge ile yetkililerin 
imza sirküleri,

•  Vergi ve SGK prim borcu bulunmadığına dair 
yetkili makamlardan alınan belgeler,

•  Yabancı dilde olan belgelerin, yeminli tercüman 
tarafından yapılmış veya bir kamu kurumunca 
onaylanmış tercümesi.

•  Başvurular, projelerin başlangıç tarihinden en 
az iki ay önce yapılmalıdır. 

•  Aynı takvim yılı içerisinde en fazla 4 (dört) 
proje için başvuruda bulunulabilir.Komisyon ta-
rafından reddedilen projeler için başvuru tari-
hinden itibaren bir yıl süresince tekrar başvuru 
yapılamaz.

İletişim Bilgileri

E-posta :  projetelif@ktb.gov.tr

Telefon : 0 (312) 470 68 14

Adres : Hacı Bayram Mah. Derman Cad. No: 
29 06050 Altındağ / ANKARA

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sinema Genel Müdürlüğü sinema eserlerinin yay-

gın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlamak, 

eser üretimini teşvik etmek, kültür mirasımızın 

gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve 

Türk sinemasının dünyadaki yerini ve rolünü güç-

lendirmek hedefleriyle faaliyetlerini sürdürmek-

tedir.

Sinema sektörünün güçlendirilmesi amacıyla ve-

rilen destek başlıkları aşağıda sıralanmaktadır:

•  Animasyon film yapım desteği

•  Belgesel film yapım desteği

•  Çekim sonrası desteği

•  Dağıtım ve tanıtım desteği

•  Dizi film desteği

•  İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği

•  Kısa film yapım desteği

•  Ortak yapım desteği

•  Proje geliştirme desteği

•  Senaryo ve diyalog yazım desteği

•  Uzun metrajlı sinema film yapım desteği

•  Yerli film gösterim desteği

•  Yabancı film yapım desteği

•  Sinema alanındaki etkinlik ve proje desteği

sinema.ktb.gov.tr

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendiril-
mesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi 
Hakkında Kanun

http://sinema.ktb.gov.tr
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•  Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında 
Yönetmelik 

•  5224 sayılı Kanun kapsamında Etkinlik ve Pro-
jeler ile Sinema Sanatçılarının Desteklenmesi-
ne ilişkin Usul ve Esaslar.

Başvurulara İlişkin Genel Koşullar

•  Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek 
veya tüzel kişiler tarafından destek türlerine 
göre Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve 
belgelerin Bakanlığa iletilmesi suretiyle yapılır.

•  Daha önce aynı destek türünde iki defa des-
teklenmesi uygun bulunmamış projeler için 
yapılan destek başvuruları toplantı gündemine 
alınmaz.

•  Aynı başvuru döneminde aynı destek türünde 
birden fazla destek başvurusu yapılamaz.

•  Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla 
projesi için destek alamaz.

•  Destek alanın yeni bir destek başvurusunda 
bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine 
getirmiş olması gerekir.

Başvuru formları ve belgelerine https://sinema.
ktb.gov.tr/TR-143929/basvurular.html adre-

sinden ulaşılabilir.

DESTEK TÜRLERİ

ANİMASYON FİLM YAPIM DESTEĞİ

Süresi otuz dakikanın altında olan, ağırlıklı olarak 

canlandırma tekniğinin kullanıldığı, sinema sana-

tına özgü dil, teknik ve yöntemlerle oluşturulan 

iki veya üç boyutlu filmler için verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular, süresi otuz dakikanın altında olan 

animasyon film için, yönetmeni ya da yapımcı şir-

ket tarafından yapılır. Başvuru sahibi gerçek kişi 

tacir ise (şahıs şirketi var ise), başvurular bu şir-

ket üzerinden yapılmalıdır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-

den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-

mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-

tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla 

projesi için destek  alamaz.

Daha önce bu türde destek alan yönetmen ya da 

yapımcı şirketin, bu destek türünde yeni bir des-

tek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yüküm-

lülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hak-

larında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip baş-

latılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil 

edilmeden Kanunda yer alan desteklerden fay-

dalanamaz.

https://sinema.ktb.gov.tr/TR-143929/basvurular.html
https://sinema.ktb.gov.tr/TR-143929/basvurular.html
http://ktb.gov.tr/TR-143929/basvurular.html 
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Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tama-

mına kadar desteklenebilir.

BELGESEL FİLM YAPIM DESTEĞİ

Bilimsel, güncel, tarihî, doğal ve benzeri olgu 

veya düşüncenin sinema sanatına özgü dil ve 

yöntemler ile araştırıldığı, anlatıldığı ve kurgu-

landığı filmler için verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular filmin yönetmeni ya da yapımcı şirket 

tarafından yapılır. Başvuru sahibi gerçek kişi ta-

cir ise (şahıs şirketi var ise), başvurular bu şirket 

üzerinden yapılmalıdır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-

den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-

mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-

tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla 

projesi için destek  alamaz.

Daha önce bu türde destek alan yönetmen ya da 

yapımcı şirketin, bu destek türünde yeni bir des-

tek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yüküm-

lülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hak-

larında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip baş-

latılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil 

edilmeden Kanunda yer alan desteklerden fay-

dalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50’ 

sine kadar desteklenebilir.

ÇEKİM SONRASI DESTEĞİ

Bakanlıktan destek almamış, çekimleri tamam-

lanmış sinema filmlerinin görüntü, ses ve benzeri 

işlemleri için filmin yapımcısına verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-

den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-

mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-

tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla 

projesi için destek alamaz.

Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli ya-

pımcının büyük ortak olması gerekir.
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Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek baş-

vurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini 

yerine getirmiş olması gerekir.

Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini 

yapmakla yükümlüdür.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hak-

larında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip baş-

latılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil 

edilmeden Kanunda yer alan desteklerden fay-

dalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin 

%50’sine kadar desteklenebilir.

DAĞITIM VE TANITIM DESTEĞİ

Sinema filminin yurt dışı veya Bakanlıktan destek 

almamış sinema filminin yurt içi tanıtım, dağıtım 

ve gösterim aşamalarının desteklenmesi amacıy-

la filmin yapımcısına verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Bu destek;

Bakanlıktan daha önce destek alan sinema film-

lerinin yurt dışı tanıtım, dağıtım ve gösterim;

Bakanlıktan destek almamış sinema filmlerinin 

yurt içi ve yurt dışı tanıtım, dağıtım ve gösterim 

aşamaları için verilir.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-

den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-

mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-

tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla 

projesi için destek alamaz.

Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli ya-

pımcının büyük ortak olması gerekir.

Daha önce bu türde destek alan yapımcı şirketin, 

bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda 

bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine ge-

tirmiş olması gerekir.

Destek alan, filmin yurt içi veya yurt dışı sinema 

salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür. Kanun 

kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 

6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan 

borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilme-

den Kanunda yer alan desteklerden faydalana-

maz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin 

%50’sine kadar desteklenebilir.
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DİZİ FİLM DESTEĞİ

Yurt dışına satışı gerçekleştirilen ve ülke tanıtı-

mına katkı sağlayan yerli dizi film projeleri için 

dizi filmin yapımcısına verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Yurt dışına satışı gerçekleştirilen ve ülke tanıtı-

mına katkı sağlayan yerli dizi film projeleri için 

dizi filmin yapımcısına verilen destektir.

Yapımcı, aynı yıl içerisinde en fazla bir dizi film 

için destek alabilir. Dizi filmin en az üç kıtada, on 

ülkeye ve en az bir sezon olarak ihraç edilmesi 

gereklidir.

Dizi filmin ilk sezonunun, başvuru tarihi itibarıyla, 

son iki yıl içerisinde üretilmiş olması gereklidir.

Destek Oranı

Destek verilebilecek en yüksek tutar her yıl büt-

çe imkânları dahilinde Bakanlıkça belirlenir.

İLK UZUN METRAJLI KURGU FİLM YAPIM 
DESTEĞİ

Uzun metrajlı  kurgu filmin yapım öncesi hazırlık 

aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale 

getirilmesine kadar geçen herhangi bir aşaması-

nın desteklenmesi amacıyla ilk uzun metrajlı kur-

gu filmini gerçekleştirecek olan yönetmene veri-

len destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular filmin yönetmeni tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Başvuruda bulunan yönetmenin daha önce en az 

iki kısa film ya da bir belgesel filmin yönetmenliğini 

yapmış olması gerekmektedir.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden 

fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-

mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-

tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla 

projesi için destek alamaz.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hak-

larında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip baş-

latılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil 

edilmeden Kanunda yer alan desteklerden fay-

dalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin 

%50’sine kadar desteklenebilir.
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KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ

Süresi otuz dakikanın altında olan filmler için ve-

rilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular, süresi otuz dakikanın altında olan 

film için yönetmeni ya da yapımcı şirket tarafın-

dan yapılır. Başvuru sahibi gerçek kişi tacir ise 

(şahıs şirketi var ise) başvurular bu şirket üzerin-

den yapılmalıdır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden 

fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-

mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-

tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla pro-

jesi için destek  alamaz.

Daha önce bu türde destek alan yönetmen ya da 

yapımcı şirketin, bu destek türünde yeni bir destek 

başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülük-

lerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hakla-

rında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatı-

lan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilme-

den Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tama-

mına kadar desteklenebilir.

ORTAK YAPIM DESTEĞİ

Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı ortak 

yapım anlaşmaları ile içinde ortak yapıma ilişkin 

hükümler bulunan diğer uluslararası anlaşmalar 

çerçevesinde ortak yapım olarak kabul edilen ve 

yerli yapımcının küçük ortak olduğu uzun metrajlı 

sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasın-

dan, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesi-

ne kadar geçen herhangi bir aşamasının destek-

lenmesi amacıyla yerli ortak yapımcıya verilen 

destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yerli ortak yapımcı şirket tarafından 

yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 

Özel Koşullar

Yerli yapımcının küçük ortak olması gerekir. İki 

taraflı ortak yapımlarda yerli yapımcının asgari 

finansal katkı payı projenin toplam yapım mali-

yetinin %10’undan, çok taraflı ortak yapımlarda 

%5’inden az olamaz.

Destek tutarının en az %50’sinin ülke sınırları 

içinde harcanması zorunludur.
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Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden 

fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-

mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-

tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla 

projesi için destek  alamaz.

Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek 

başvurusunda bulunabilmesi için projesini ta-

mamlamış, senaryoya veya yaklaşım metnine 

uygun film kopyasının İnceleme ve Kabul Komis-

yonunca kabul edilmiş olması ve yeminli mali mü-

şavir raporunun Genel  Müdürlükçe uygun bulun-

muş olması gerekir.

Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini 

yapmakla yükümlüdür.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hak-

larında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip baş-

latılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil 

edilmeden Kanunda yer alan desteklerden fay-

dalanamaz.

Destek Oranı

Destek tutarı, yerli ortak yapımcının toplam büt-

çedeki  finansal katkı payının %50’sinden fazla 

olamaz.

PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

Çekimlerine henüz başlanmamış uzun metraj si-

nema filmlerinin çekim aşamasına kadar yapılan 

her türlü araştırma ve geliştirme faaliyeti için ya-

pımcıya verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?
Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar
Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden 

fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-

mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-

tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

İki defa proje geliştirme desteği alanların aynı 

destek türünde tekrar başvuruda bulunabilmele-

ri için destek alan projelerden en az birinin filme 

çekilmiş olması gerekir.

Daha önce bu türde destek alan yapımcı şirketin, 

bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda 

bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine 

getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hak-

larında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip baş-

latılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil 

edilmeden Kanunda yer alan desteklerden fay-

dalanamaz.
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Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin 

%50’sine kadar desteklenebilir.

SENARYO VE DİYALOG YAZIM DESTEĞİ

Uzun metrajlı kurgu film senaryosu yazımı için 

senaryo ve diyalog yazarına verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular senaryo ve diyalog yazarı tarafından 

yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden 

fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-

mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-

tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Bakanlıktan daha önce destek alanlar, söz konu-

su projelerini tamamlayıp teslim etmeden, aynı 

kategoride ikinci kez destek başvurusunda bulu-

namazlar.

İki defa senaryo ve diyalog yazım desteği alanla-

rın aynı destek türünde tekrar başvuruda buluna-

bilmeleri için destek alan projelerden en az birinin 

filme çekilmiş olması gerekir.

Daha önce bu türde destek alan senaryo ve diya-

log yazarının, bu destek türünde yeni bir destek 

başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlü-

lüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hak-

larında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip baş-

latılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil 

edilmeden Kanunda yer alan desteklerden fay-

dalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tama-

mına kadar desteklenebilir.

UZUN METRAJLI SİNEMA FİLM YAPIM 
DESTEĞİ

Uzun metrajlı sinema filmlerinin yapım öncesi 

hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği 

hale getirilmesine kadar geçen herhangi bir aşa-

masının desteklenmesi amacıyla yapımcıya veri-

len destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden 

fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-

mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-
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tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla 

projesi için destek  alamaz.

Filmin yönetmeninin ve yapımcısının en az bir 

uzun metrajlı sinema filmi gerçekleştirmiş olması 

gerekir.

Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli ya-

pımcının büyük ortak olması gerekir.

Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek 

başvurusunda bulunabilmesi için projesini ta-

mamlamış, senaryoya veya yaklaşım metnine 

uygun film kopyasının İnceleme ve Kabul Komis-

yonunca kabul edilmiş olması ve yeminli mali mü-

şavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulun-

muş olması gerekir.

Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini 

yapmakla yükümlüdür.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hak-

larında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip baş-

latılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil 

edilmeden Kanunda yer alan desteklerden fay-

dalanamaz.

Destek Oranı

Başvurular toplam bütçenin %50’sine kadar des-

teklenebilir.

YABANCI FİLM YAPIM DESTEĞİ

Kimler Başvurabilir?

Bir kısmı ya da tamamı Türkiye’de çekilecek ya-

bancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve 

dizi filmler için çekim başlangıcından gösterimi-

nin yapılabilir hale getirilmesine kadar geçen 

aşamalarının desteklenmesi amacıyla yerli ortak 

yapımcıya ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya 

verilen destektir.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 

Özel Koşullar

Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli 

yapımcı, filmin yabancı yapımcısı ile ortak yapım 

ya da yapım hizmet sözleşmesi imzalamış olma-

lıdır.

Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yer-

li yapımcı, son beş yıl içerisinde sinema salonu, 

kablo, uydu, karasal yayın ve internet ortamların-

dan birinde gösterilen en az iki uzun metrajlı si-

nema filminin ya da en az bir sezonluk dizi filmin 

yapımcılığını ya da ortak yapımcılığını gerçekleş-

tirmiş veya bu yapımlara yapım hizmet sağlamış 

olmalıdır.

Destek başvurusunun değerlendirmeye alınabil-

mesi için Bakanlıkça hazırlanan ve kültürel içerik, 

ülke vatandaşlarının yapım süreçlerine katkısı, 

ülke içinde kullanılan mal ve hizmetler gibi hu-
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susların yer aldığı yeterlilik testinden Bakanlıkça 

belirlenen asgari puanın alınması zorunludur.

Bu destek türünden faydalananlar, aynı proje için 

ortak yapım desteğinden faydalanamazlar.

Destek Oranı

Destek tutarı, ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça 

kabul edilen tutarın %30’unu aşamaz.

YERLİ FİLM GÖSTERİM DESTEĞİ

Bakanlıkça destek sağlanmış yerli veya ortak ya-

pım uzun metrajlı sinema filmlerinin seyirci ile bu-

luşabilmesi amacıyla sinema salonu işletmecisine 

verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlıkça destek sağlanmış yerli veya ortak ya-

pım uzun metrajlı sinema filmlerinin seyirci ile bu-

luşabilmesi amacıyla sinema salonu işletmecisine 

verilen destektir.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Destek alan, sinema salonunda bir yıl boyunca en 

az on iki filmi en az bir hafta süreyle ve günde en 

az üç seans olacak şekilde gösterir. Seansların en 

az ikisi saat 16.00’dan sonra gerçekleştirilir.

Filmlerin gösteriminin en az altmış koltuk kapasi-

teli sinema salonlarında yıl boyu düzenli ve ticari 

amaçla yapılıyor olması gereklidir.

Destek; fatura ve yapılan gösterimlere ilişkin ay-

lık bordroların ve yapımcı paylarının ödendiğine 

dair dekontun Genel Müdürlükçe uygun bulunup 

onaylanmasından sonra ödenir.

Destek Oranı

Yıllık destek tutarı, sinema salonunun üç seans 

tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam 

bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın 

%30’unu aşamaz. 

SİNEMA ALANINDAKİ ETKİNLİK VE PROJE 
DESTEĞİ 

Etkinlik ve proje desteği; sinema alanındaki film 

festivallerine, film günlerine, arşiv çalışmalarına, 

sempozyumlara, etkinlik, proje ve faaliyetlere, bu 

alanda verilecek ödüllere, uluslararası festivalle-

re ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanı-

tım faaliyetlerine verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Etkinlik ve proje desteği; sinema alanındaki film 

festivallerine, film günlerine, arşiv çalışmalarına, 

sempozyumlara, etkinlik, proje ve faaliyetlere, bu 

alanda verilecek ödüllere, uluslararası festivalle-

re ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanı-

tım faaliyetlerine verilen destektir.

Ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendi-

kalar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel 

kişileri ve meslek birlikleri destek başvurusunda 

bulunabilir.
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Ülke içinde yerleşik gerçek kişiler ve diğer özel 

hukuk tüzel kişileri ise ancak yurt dışında gerçek-

leştirilecek uluslararası festivallere ve yarışmala-

ra katılıma ilişkin başvuru yapabilir.

Yurt dışından yapılacak destek başvuruları an-

cak Dışişleri Bakanlığının veya Kültür ve Turizm 

Bakanlığının yurt dışı temsilcilikleri tarafından 

yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 

Özel Koşullar

Başvurular, Bakanlıkça belirlenen başvuru formu 

ve belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesi suretiy-

le yapılır. 

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tama-

mına kadar desteklenebilir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 470 66 39

Adres :Anafartalar Caddesi No:65 06250 
Ulus / ANKARA

RADYO VE TELEVİZYON ÜST 
KURULU (RTÜK)
Radyo ve televizyon yayıncılığını düzenleyen ve 

denetleyen kamu otoritesi olarak sahip olunan 

saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflığı sürekli kılmak, 

yeni iletişim teknolojilerini sektöre kazandırmak, 

etik ilkelere önem vererek görsel ve işitsel medya-

da çoğulculuğu sağlamak, izleyici bilincini oluştur-

mak, insan onuruna, hak ve özgürlüklerine saygılı, 

iletişim özgürlüğünün hâkim olduğu bir yayıncılık 

alanı yaratmak misyon ve hedefleriyle faaliyet-

lerini sürdürmekte olan Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu “Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin 

Teşvik Edilmesi”ne yönelik destek vermektedir.

Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik 

Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-

melik’in 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında 

“Sekretarya hizmetleri Üst Kurul tarafından yeri-

ne getirilir.”; aynı maddenin ikinci fıkrasında: “Üst 

Kurulun sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere 

görevlendireceği birim tarafından, hangi kategori-

lerde teşvik ödülü verileceği, ödül sayı ve tutarları 

duyuruda ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. Dola-

yısıyla her yıl için Yönetmelik’te bahsi geçen Üst 

Kurulca sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere 

görevlendirilecek birim takdiri Üst Kurul’un yet-

kisindedir. Üst Kurul’un sekretarya hizmetlerini 

yürütmek üzere bir birimi görevlendirmesinin ar-

dından ödül süreci başlatılmış olacaktır.

rtuk.gov.tr

https://rtuk.gov.tr
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AİLE VE ÇOCUK DOSTU YAPIM VE 
DİZİLERİN TEŞVİK EDİLMESİ

Başvuru Yapılacak Birim

Görevlendirilecek kurumun ilan edilmesi beklen-

mektedir. Bununla birlikte genel anlamda yapı-

lacak duyuruyu takiben başvuruların Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu Genel Evrak Birimine ya-

pılması mümkündür.

Desteğin Amacı

Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korun-

ması ilkesini gözeterek ailenin bütünlüğü ve sü-

rekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve 

ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile 

ve çocuk dostu yapım ve dizileri teşvik etmek.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

•  Ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve 
gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimleri-
ni destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dos-
tu yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet 
sağlayıcılarını teşvik etmek.

•  Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödül-
leri, dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, 
spor programı, yarışma ve güncel yapım olmak 
üzere sekiz kategoride verilebilecek ödülü 
kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamında Seçici 
Kurulun herhangi bir kategoride ödül vermeme 
hakkı saklıdır.

Destek Türü

Nakit ödül

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Teşvik ödülü Üst Kurulca bir önceki yılda uygula-

nan idari para cezalarının parasal tutarı toplamı-

nın yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, Üst Kurul 

bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Bir önceki yılda uygulanan idari para cezaları ta-

hakkuku toplam tutarı tahsilinin gerçekleşip ger-

çekleşmediğine bakılmaksızın en geç cari yılın 30 

Haziran tarihi itibarıyla hesaplanır.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

•  Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik 
Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmelik

Kimler Başvurabilir?

Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik 

Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yö-

netmelik’te belirtilen şartları taşıyan Üst Kurul-

dan yayın lisansı bulunan veya yayın hakkı olan 

medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca 

yapılacak duyuruyu takiben son değerlendirme 

dönemi içinde yayınladıkları (Örneğin 1 Haziran 

2019 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki değer-

lendirme döneminde yayınladıkları) yapım ve di-

zilerle, Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik 

Ödüllerine başvurabileceklerdir.
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Başvuru Koşulları

•  Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca 
temmuz ayı içerisinde yapılacak duyuruyu taki-
ben başvuruda bulunur.

•  Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi adaylığı için 
başvuracak yayınların duyuruda ilan edilecek 
değerlendirme döneminde, Üst Kuruldan yayın 
lisansı bulunan veya yayın hakkı olan medya 
hizmet sağlayıcılar tarafından yayınlanmış ol-
ması şarttır.

•  Yapım ve diziye ilişkin yayın kayıtları, başvuru 
formu ile birlikte medya hizmet sağlayıcıda ya-
yınlandığı şekliyle sunulur.

•  Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, başvurula-
rında Üst Kurulca duyuruda belirtilecek diğer 
şartları da sağlarlar.

•  Eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge içeren baş-
vurular değerlendirmeye alınmaz.

İletişim Bilgileri

E-posta : rtuk@rtuk.gov.tr  

Telefon : 0312 297 5000 

Adres : Üniversiteler Mahallesi, 1597. Cadde, 
No:13, Bilkent-Çankaya / ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

Madde 1- Bu Rehberin amacı; Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile Bağlı İlgili Kurum/Kuruluşlarının yurt 

içinde görev alanları kapsamında, çeşitli paydaş-

lara verdiği her türlü destekte Bakanlığın ve Bağlı 

İlgili Kurum/Kuruluşlarının rolünün vurgulanması 

ve kamuoyunda buna yönelik farkındalık oluştu-

rulmasındaki gereklilikleri ortaya koymaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Rehber, Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı ile Bağlı, İlgili Kurum/Kuruluş eliyle yurt için-

de verilen desteklerden faydalanan paydaşların 

(faydalanıcıların) görünürlük ile ilgili alacağı ted-

birleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Rehber;

1. 1 No.’lu  Cumhurbaşkanlığı  Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne

2. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimle-

rin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak 

Yardımlara İlişkin Yönetmeliğe,

3. 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye,

4. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bi-

limsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesine,
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5. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurum Yö-

netim Kurulu 07/02/2017 Tarihli ve 734/2 sayılı 

İlke Kararına,

6. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 

133/B ve 740 numaralı maddelerine,

7. 17.05.2019 tarihli ve 2930 sayılı Devlet Ti-

yatroları Genel Müdürlüğü Sanat Yönetim Kurulu 

Kararına,

8. Mülga 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Ma-

kamca verilen olura,

9. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeli-

ğine,

10. Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardım-

lara İlişkin Yönetmeliğe,

11. 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini 

Teşvik Kanununa,

12. Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belge-

lendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe,

13. Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kul-

landırılması Hakkında Yönetmeliğe,

14. Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi 

Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli 

İndirimi ile Enerji Desteği Uygulanmasına Dair Yö-

netmeliğe,

15. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-

ma Kanununa,

16. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlan-

masına Dair Yönetmeliğe,

17. 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanuna,

18. Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyet-

lerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelgeye (Ge-

nelge 2005/13),

19. Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Des-

tek Projesi Hakkında Esas ve Usullere,

20. Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Yönetmeliğe,

21. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa,

22. Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Ma-

teryaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan 

Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesinti-

lerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğe,

23. 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendiril-

mesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hak-

kında Kanuna,

24. Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında 

Yönetmeliğe,

25. 5224 sayılı Kanun kapsamında Etkinlik ve 

Projeler ile Sinema Sanatçılarının Desteklenmesi-

ne ilişkin Usul ve Esaslara,

26. 5846 sayılı Kanun Kapsamında Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı Özel Hesabından Destek Sağlana-

cak Projelere İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak 

hazırlanmıştır.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

52

Tanımlar

Madde 4- Bu Görünürlük Rehberinin uygulanma-

sında; 

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, Bağlı 
İlgili Kurum / Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Ba-

kanlığının Bağlı İlgili Kurum / Kuruluşlarını, 

Faydalanıcı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bağlı 

İlgili Kurum/Kuruluşlarına destek almak için baş-

vuru yapan, talebi olumlu karşılanıp destek veri-

len gerçek veya tüzel kişiyi,

Destek: Faydalanıcılara Kültür ve Turizm Bakan-

lığı ile Bağlı İlgili Kurum/Kuruluşları tarafından 

sağlanan çeşitli (nakit yardım, seyahat, sarf mal-

zemesi alım, makine teçhizat ve hizmet alımı gi-

derlerinin karşılanması, bilimsel toplantı/etkinlik 

düzenleme/ katılma desteği, mekân tahsisi, vergi 

indirimi vb.) destekleri, ifade eder.

Sorumluluk

Madde 5 -Görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi, 

faydalanıcıların sorumluluğundadır.

Faydalanıcılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının ve 

Bağlı İlgili Kurum/Kuruluşlarının görünürlüğünü 

sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin, 

Bu Rehberde yer alan faaliyetlerin görünürlüğü 

ile ilgili hususlara uygun olması gerekir.

Bu Rehberde belirtilen hususların, protokol/söz-

leşmede aksine hüküm yoksa faydalanıcı tara-

fından ödeme talebinin teslim tarihinden önce 

yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılacak kont-

rollerde faydalanıcı tarafından bu Rehberde belir-

tilen görünürlük kurallarına uyulmadığının tespiti 

durumunda, protokol/sözleşmede başka yaptırım 

belirtilmemiş ise faydalanıcıya yapılacak ödeme-

de yüzde 50 oranına kadar kesinti yapılır.

Ayrıca; Bakanlık veya Bağlı İlgili Kurum, buna 

ilaveten projenin uygulanması sırasında destek 

türüne göre faydalanıcıdan yeni görünürlük şart-

larının uygulanmasını isteme hakkını saklı tutar.

Görünürlük İletişim Araçları

Madde 6 - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bağlı-İl-

gili Kurum/Kuruluşlarınca desteklerin görünürlü-

ğünü sağlamak amacıyla kullanılabilecek yazılı ve 

görsel araçların başlıcaları aşağıda yer almakta-

dır:

Yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şen-
lik, festival, anma günleri, konser, sergi, gös-
teri, kongre, sempozyum, seminer, panel, 
güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere 
ilişkin projeler

Görünürlük Aracı: Afiş, pankart, davetiye, bilet, 

broşür, sahne arkası, billboard, internet sitesi, 

sosyal medya hesapları ve her türlü basılı mater-

yal.
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
bünyesindeki kurumların görev alanına giren 
konularda, sosyal ve beşerî bilimler bütünlü-
ğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ile bütün 
yönleriyle Atatürk ve eserleri üzerinde bilim-
sel nitelikte olan her türlü araştırma projele-
ri, belgesel, yayın, çeviri vb. projeler

Görünürlük Aracı: Belgesel vb. görsel materyal-
lerde Bakanlık ve Kurum logoları proje çıktılarının 
başlangıcında ve sonunda görünmeli; Her tür ma-
teryalde “Bu eser, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Başkanlığı’nın destekleriyle hazırlanmıştır” ifade-
si bulunmalıdır.

664 sayılı KHK ile verilen görev, yetki ve 
sorumluluklar çerçevesinde Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki 
kurumlar tarafından süresi 1 (bir) mali yılı 
aşmayan ve miktarı doğrudan temin sınırını 
geçmeyen iş ve hizmetler için (sempozyum, 
kongre, panel, kazı/yüzey araştırmaları vb.) 
verilen destekler

Görünürlük Aracı: Toplantı ve etkinliklerde afiş, 
pankart, davetiye, broşür, sahne arkası, billboard, 
internet sitesi, sosyal medya hesaplarında Bakan-
lık ve Kurum logolarının yer alması; Kazı/ Yüzey 
Araştırmalarında alana Kurum ve Bakanlık logola-
rının da bulunduğu ve verilen desteği belirten bir 

panonun yerleştirilmesi.

Özel Tiyatroların Projelerine Verilen Destekler

Görünürlük Aracı: Afiş, bilet, davetiye, broşür, 

billboard, internet sitesi, sosyal medya hesapları

5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişim-
lerini Teşvik Kanunu kapsamında Kültür Gi-
rişimcisi ve Kültür Yatırımcısı Belgesi almış 
tüzel kişiliklere sunulan indirim ve teşvikler 

Görünürlük Aracı: Yatırım (inşaat) aşamasın-

da pano, işletme döneminde kapı girişine tabela 

(belgeli yatırım ve girişimler için Bakanlıkça ve-

rilen plaketin tesisin girişinin dışında ve görünür 

şekilde bulundurulması).

Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazlara 
Proje ve Uygulama Yardımı

Görünürlük Aracı: Yatırım (inşaat) aşamasında 

pano, işletme döneminde kapı girişine tabela.

Kültür Merkezleri Yapım Desteği

Görünürlük Aracı: Yatırım (inşaat) aşamasında 

pano, işletme döneminde kapı girişine tabela.
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Fikri Mülkiyet Sisteminin Güçlendirilmesi ile 
Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlere İlişkin Veri-
len Destekler

Görünürlük Aracı: Projeye ilişkin afiş, broşür, 

internet sitesi, sosyal medya hesapları gibi her 

türlü basılı ve görüntülü ortamda, faaliyetin ya-

pılacağı mekânda ve proje sonucu hazırlanacak 

basılı ve görüntülü eserler 

5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendi-
rilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenme-
si Hakkında Kanun’un 6 ile 8 inci maddeleri 
kapsamında verilen “film yapım destekleri” 
ile 9 uncu maddesi kapsamında verilen “et-
kinlik ve proje destekleri”

Görünürlük Aracı: Film, Belgesel, Dizi vb. görsel 

materyallerde; yayının başında ve/veya sonunda 

Bakanlık logosu eşliğinde aşağıdaki metin göste-

rilmelidir: “Bu [film/video/...] T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığının maddi desteği ile hazırlanmıştır.” 

Filmle ilişkili afiş, bilet, davetiye, broşür, billbo-

ard, internet sitesi, sosyal medya hesapları gibi 

malzeme ve ortamlarda “Bu eser, T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle hazırlanmıştır” 

ifadesi bulunmalıdır.

Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemesi veya 
Altyapı Uygulamalarına İlişkin Olarak 
Verilen Destekler

Görünürlük Aracı: Faydalanıcı ile imzalanan pro-

tokolde “Ödenek gönderilen her iş için, Belediye/ 

YİKOB/İdare/Birlik tarafından inşaat süresince ve 

işin tamamlanmasına müteakip “… Yapım İşi Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı tarafından / katkılarıyla 

yapılmaktadır/yapılmıştır” ibarelerinin bulundu-

ğu levhaların görünür bir şekilde yer alması sağ-

lanacaktır.” şeklinde bir madde bulunmaktadır.

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına 
Destek Projesi kapsamında kütüphane ola-
rak planlanan binanın restorasyonu veya ya-
pımına verilen destekler

Görünürlük Aracı: Yatırım (inşaat) aşamasında 

pano, işletme döneminde kapı girişine tabela.

Faydalanıcı, protokol/sözleşmede aksine hüküm 

yoksa, görünürlük araçlarını kullanmadan önce 

Bakanlığın ve Bağlı İlgili Kurum/Kuruluşların 

onayına sunar. Ayrıca faydalanıcılar internet si-

telerinde Bakanlığımız tarafından sağlanan des-

teklere yer verir, sosyal medya hesaplarından 

Bakanlığımız ve ilgili birimlerinin hesaplarını da 

etiketlemek suretiyle paylaşımda bulunur.
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Faydalanıcı; hazırlanacak basın bültenleri, basın 

açıklamaları, röportajlar ve diğer tanıtım etkin-

liklerinde de Bakanlığımız katkısını vurgulamakla 

yükümlüdür.

Bunların yanı sıra; Bakanlığımız katkı ve desteği 

ile veya Bakanlığımız himayelerinde illerimizde, 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince düzenlenen/

katılım sağlanan her türlü etkinlik ve projede 

Bakanlığımız logosunun görünürlük ve sıralama 

açısından uygun bir biçimde yer almasına ilişkin 

denetimler İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince 

gerçekleştirilir.

Kısmi destek sağlanan proje/faaliyetlerde ise Ba-

kanlığımız ve Bağlı/İlgili Kuruluşların logolarının 

verilen destek oranı dikkate alınmaksızın uygun 

büyüklükte (Diğer Bakanlık logoları ile eşit, özel 

sektör kuruluşları/STK logolarından büyük olacak 

biçimde) kullanımının sağlanması gerekmektedir.

Bakanlık belirli durumlarda, destek verdiği etkin-

lik ve/veya projelerde Bakanlık isim ve logosunun 

kullanılıp kullanılmaması hususunda takdir yetki-

sini saklı tutar.

Kurumsal Kimlik Unsurları

Madde 7 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Logosu

Bakanlık tarafından destek verilen bütün yurt içi 

projelerde tüm kullanım alanlarında, Bakanlığın 

logosu; standart ve en az faydalanıcıların logo-

larıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olur. Ba-

kanlığın Bağlı İlgili Kurum/Kuruluşlarınca verilen 

desteklerde, bağlı ilgili kurum/kuruluşların logo-

sunun yanı sıra Bakanlığın logosu da görünürlük 

araçlarında yer alır.

Faydalanıcılar bu Rehberde yer alan uygulamalar-

da kullanacakları Bakanlık logolarını ve “Kurumsal 

Logo Kılavuzu”nu “https://www.ktb.gov.tr/TR- 

225882/kurumsal-logo-kilavuzu.html” adresinde 

yer alan “KURUMSAL LOGO KILAVUZU” bölümün-

den temin eder.

Görünürlük Kurallarına Riayet

Madde 8 - Bu Rehberde geçen hususlara ortak-

lar, iştirakçiler, alt yükleniciler de dâhil olmak üze-

re tüm faydalanıcılar uymakla yükümlü olup, söz 

konusu kuralların uygulanmasından T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığına karşı sorumludur.

Temel kural; proje/faaliyetlerde görünürlük ve 

tanıtım için kullanılan tüm materyal ve ortamlar-

da faydalanıcı ve/veya diğer ilgililerin logolarının, 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bağlı İlgili Ku-

rum/Kuruluşların logolarından daha büyük oran-

larda veya bunlarla yarışır şekilde kullanımının 

önlenmesidir.

Kar amacı güden işletmeler, protokol/ sözleşme-

de aksine hüküm yoksa ticari amaçlı ürün, hizmet, 

ambalaj, broşür ve diğer tanıtım malzemelerinde 

Bakanlığın izni olmaksızın, yukarıda bahsi geçen 

amblem, logo veya sloganları kullanamaz.
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Faydalanıcının bu Rehberde geçen ilgili kuralları 

gereği gibi uygulamaması nedeniyle Bakanlığın 

maddi/manevi zarar görmesi ihtimali halinde, Ba-

kanlıkça ilgili materyallerin toplatılması da dâhil 

olmak üzere gereken tedbirler alınabilir. Bu du-

rum nedeniyle meydana gelebilecek her türlü za-

rar ve sorumluluk faydalanıcıya aittir.

Sorumluluk Reddi

Madde 9 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, verdiği 

destekler kapsamında faydalanıcılar tarafından 

hazırlanan materyallerin içeriğinden sorumlu ol-

mayacaktır. Bu nedenle bütün eserlerde şu fera-

gat ifadesine yer verilmelidir:

 “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazır-

lanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta 

olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk (yazarı/yükle-

nici/sözleşme makamı) ………’a aittir.”

Projenin uygulanması sırasında, projenin Bakan-

lığa veya Bağlı/İlgili Kurum/Kuruluşa sunulan ko-

nusu dışına çıkılarak Anayasa’da belirtilen temel 

ilkelere, kanunlara, genel ahlaka aykırı hususlara 

ya da bireyleri ve/veya kurum/kuruluşları ve/

veya toplumun bir kesimini rencide edici ve/veya 

hakaret içeren hususlara yer verildiğinin tespit 

edilmesi durumunda Bakanlık veya Bağlı/İlgili 

Kurum/Kuruluş, tek taraflı olarak sözleşmeyi/

protokolü fesih hakkını saklı tutar.

Protokollerde/Sözleşmelerde Yer Alması 
Gereken Temel Kurallar

Madde 10 – Bakanlığın ve Bağlı/İlgili Kurum/Ku-

ruluşların faydalanıcılara sağlayacağı destek kap-

samında imzalanacak sözleşme/protokol metin-

lerinde bu Rehberin tüm maddelerinde bulunan 

hususlara yer verilmesi zorunludur.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Rehber, Bakan onayıyla yürürlüğe 

girer.
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T.C. HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’de 

gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik 

faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri, sinema, müzik, 

tiyatro, ilim ve edebiyat, güzel sanatlar, yayın-

cılık, animasyon gibi telif yoğun endüstrilerde 

eserlerin ortaya çıkarılmasının devamını sağla-

mak, teşvik etmek, yenilikçi, yaratıcı ve teknolojik 

üretimleri ticarileştirmek, fikri yaratıcılığa dayalı 

üretim ve girişimciliği desteklemek gibi amaçlarla 

vergi istisnası ve indirim şeklinde destek sağlan-

maktadır.

hmb.gov.tr 

gib.gov.tr

VERGİ İSTİSNA VE İNDİRİMLERİ 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 
18 İNCİ MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı

•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Desteğin Amacı

Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesiyle geti-

rilen istisnanın amacı, toplum kültürüne katkıda 

bulunan, müellif, mütercim, heykeltraş, ressam, 

bestekâr ve mucitlerin, ilim ve edebiyat eserleri 

ile musiki eserleri, güzel sanat ve sinema eserle-

rinin devamını sağlamak, teşvik etmektir.

https://hmb.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/
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Desteğin Konusu ve Kapsamı

Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, 

bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin 

ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye, ro-

man, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, 

bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, 

film, video band, radyo ve televizyon senaryo 

ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar 

ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda 

yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel 

ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını sat-

mak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını de-

vir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde 

ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretler-

le değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve 

ücretler istisnaya dahildir.

Bir takvim yılında elde edilen kazançların, Gelir 

Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı 

tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı 

(2022 yılı için 880.000 TL) aşması halinde istis-

nadan yararlanılamaz.

Destek Türü

Vergi istisnası

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci mad-

desi

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamakla birlikte, üst limit bulun-

maktadır. Bir takvim yılında elde edilen kazanç-

ların, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü madde-

sinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer 

alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşması 

halinde istisnadan yararlanılamaz.

Başvuru Koşulları

5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu hükümlerine göre bazı eserlerde 

kayıt ve tescil zorunlu, bazı eserlerde ise ihtiyari 

tutulmuştur. 193 sayılı Kanunun 18 inci madde-

sinde yer alan serbest meslek kazanç istisnasın-

dan yararlanabilmek için maddede belirtilen eser-

lerden kayıt ve tescili zorunlu olanların kayıt ve 

tescil ettirilmesi şart olup, diğer eserlerde kayıt 

ve tescil şartı aranmayacaktır.

Nasıl Başvurulur?

Gelir vergisi istisnasından yararlanmak amacıyla 

e-devlet üzerinden ilgili esere ilişkin olarak iste-

ğe bağlı kayıt tescil başvurusunda bulunulması 

gerekmekte olup detaylı bilgiye Telif Hakları Ge-

nel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan aşağı-

daki linkten ulaşılması mümkündür.

https://www.telifhaklari.gov.tr/Istege-Bagli-
KayitTescil-Basvurulari

Bu işlem neticesinde düzenlenen isteğe bağlı ka-

yıt tescil belgesi ile birlikte Hazine ve Maliye Ba-

kanlığı birimlerine (Defterdarlık, Vergi Dairesi vb.) 

https://www.telifhaklari.gov.tr/Istege-Bagli-KayitTescil-Basvurulari
https://www.telifhaklari.gov.tr/Istege-Bagli-KayitTescil-Basvurulari
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başvuru yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi 

muafiyetinden faydalanıp faydalanılamayacağı 

konusundaki nihai karar Hazine ve Maliye Bakan-

lığı tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00

Adres : G.İ.B. Devlet Mahallesi Merasim 
Caddesi No: 9/1 Çankaya / ANKARA 

https://www.telifhaklari.gov.tr/Istege-Bagli-
Kayit-Tescil-Basvuru-Ekrani

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 
89 UNCU MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı

•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Desteğin Amacı

Kültür ve turizm hizmetlerini geliştirmek ve de-

vam ettirmek amacıyla yapılan harcamaların ka-

zançtan indirilmesine izin verilmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel ida-
releri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan 
dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti ta-
nınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde 
bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan 
ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 
veya desteklenmesi uygun görülen;

•  Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olma-
yan ulusal veya uluslararası organizasyonların 
gerçekleştirilmesine,

•  Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, 
tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan 
kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yö-
nelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve 
DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim tekno-
lojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere 
görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazır-
lanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırma-
ların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında 
dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

https://www.telifhaklari.gov.tr/Istege-Bagli-Kayit-Tescil-Basvuru-Ekrani
https://www.telifhaklari.gov.tr/Istege-Bagli-Kayit-Tescil-Basvuru-Ekrani
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•  Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektro-
nik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması-
na,

•  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıkla-
rının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, resto-
rasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil 
işlerine,

•  Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve 
yüzey araştırmalarına,

•  Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının 
yerinde korunması veya ülkemize ait kültür var-
lıklarının Türkiye'ye getirtilmesi çalışmalarına,

•  Kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları-
na,

•  2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür 
varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve gelenek-
sel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna ka-
zandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

•  Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, 
sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alan-
larındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda 
araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, 
atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım 
ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki 
ile film yapımına,

•  Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür mer-
kezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser 
gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendi-
ği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizas-
yon çalışmalarına, 

ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü 

bağış ve yardımların % 100’ü indirim konusu ya-

pılabilir.

Destek Türü
İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi

Destek Alt-Üst Limit/Oran

İlgili Kanun maddesinde sayılan konulara ilişkin 

harcamalar ile yapılan bağış ve yardımların % 

100’ü (Cumhurbaşkanı; bölgeler ve faaliyet tür-

leri itibariyle bu oranı yarısına kadar indirmeye 

veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir) 

indirim konusu yapılabilir.

Kimler Başvurabilir?

Gelir Vergisi Mükellefleri indirimden yararlanabilir.

Başvuru Koşulları

Başvuru zorunluluğu bulunmamakta olup, gelir 

vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden 

yapılacak indirimler kısmında ilgili satırda belirtil-

mesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00

Adres : G.İ.B. Devlet Mahallesi Merasim

 Caddesi No: 9/1 Çankaya / ANKARA
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7174 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 
KAPADOKYA ALANI BAŞKANLIĞINA 
YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE 
SPONSORLUK HARCAMALARI

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı

•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Desteğin Amacı

Kültür ve turizm hizmetlerinin geliştirilmesine 

ve sürekliliğine yönelik idareye yapılan her türlü 

nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk 

harcamalarının kazançtan indirilmesine izin veril-

mektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerle-

ri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal 

kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, ge-

liştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarıl-

ması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi-

ne ilişkin hususları düzenlemektir.

Destek Türü 

İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 

7 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası 

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt ve üst limit bulunmamaktadır. 

Kimler Başvurabilir?

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri indirimden 

yararlanabilir.

Başvuru Koşulları

Başvuru zorunluluğu bulunmamakta olup, Gelir 

veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde 

ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden 

veya kurum kazancından indirilebilir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00

Adres : G.İ.B. Devlet Mah. Merasim Caddesi 
No: 9/1 Çankaya / ANKARA 
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3065 SAYILI KANUNUN 17/4-Z MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı

•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

Desteğin Amacı

Yatırım ve Üretimin Teşviki

Desteğin Konusu ve Kapsamı

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Ver-

gisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki araş-

tırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri 

neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı 

model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların 

kiralanması, devir veya satışı.

(3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 

17/4-z maddesi)

Destek Türü

Katma Değer Vergisi istisnası

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 

17/4-z maddesi

Kimler Başvurabilir?

Katma Değer Vergisi mükellefi olan gerçek ve tü-

zel kişiler

Başvuru Koşulları

17/4-z maddesinden yararlanılması için, gayri 

maddi hakkın, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu-

nunun (5/B) maddesi kapsamındaki araştırma ve 

geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri netice-

sinde elde edilmiş olması gerekir   

İletişim Bilgileri

Vergi Dairesi Müdürlükleri
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4691 SAYILI KANUNUN TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNUN 
GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı

•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Desteğin Amacı

•  Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları 
ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke 
sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihra-
cata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksa-
dıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim 
yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kali-
tesini veya standardını yükseltmek, verimliliği 
artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, tekno-
lojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üre-
tim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere 
uyumunu sağlamak,

•  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları 
da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda 
yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve va-
sıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji trans-
ferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji 
sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini 
hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsa-

mında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faali-

yet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellef-

lerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım 

ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 

31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar ver-

gisinden müstesnadır.

Destek Türü

İstisna

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanu-

nunun geçici 2 inci maddesi

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt ve üst limit bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Başvuru Koşulları

Başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00

Adres : G.İ.B. Devlet Mahallesi Merasim 
Caddesi No: 9/1 Çankaya / ANKARA
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4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ 
MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı
•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Desteğin Amacı

•  Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları 
ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke 
sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihra-
cata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksa-
dıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim 
yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kali-
tesini veya standardını yükseltmek, verimliliği 
artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, tekno-
lojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üre-
tim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere 
uyumunu sağlamak,

•  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları 
da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda 
yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve va-
sıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji trans-
ferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji 
sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini 
hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

31/12/2028 tarihine kadar uygulanmak üzere, 

Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafın-

dan uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri 

projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir 

ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağla-

nan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya 

kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin 

yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 ta-

rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu 

maddesi uyarınca ticari kazancın ve 13/6/2006 

tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespi-

tinde indirim konusu yapılır.

Destek Türü
İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanu-

nunun geçici 4 üncü maddesi

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamaktadır. Üst limit ise, indirim 

konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1.000.000 

Türk lirasını aşamaz.

Kimler Başvurabilir?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

Başvuru Koşulları

GİB’e başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00

Adres : G.İ.B. Devlet Mahallesi Merasim 
Caddesi No: 9/1 Çankaya / ANKARA
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5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ 
KANUNUNUN 5/B MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı

•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Desteğin Amacı

Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme 

ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri ne-

ticesinde ortaya çıkan buluşlardan elde edilen 

kazanç ve iratlara yönelik istisna uygulaması dü-

zenlenmiştir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme 

ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neti-

cesinde ortaya çıkan buluşların;

•  Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve 
iratların,

•  Devri veya satışı neticesinde elde edilen ka-
zançların,

•  Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlan-
maları hâlinde elde edilen kazançların,

•  Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde 
kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışın-
dan elde edilen kazançların patentli veya fay-
dalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,% 
50’si kurumlar vergisinden müstesnadır.

İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan 

vergilere şümulü yoktur. Ancak, bu madde kap-

samında istisnadan yararlanılan serbest meslek 

kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üze-

rinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında 

indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti yoluyla 

vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen 

mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 

yıl süre ile uygulanır.

Destek Türü

İstisna

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Mad.5/B

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamaktadır. Üst limit ise, maddede 

belirtilen kazançların patentli veya faydalı model 

belgeli buluşa atfedilen kısmının % 50’si kurum-

lar vergisinden müstesnadır. (%50 oranını ayrı 

ayrı ya da birlikte sıfıra kadar indirmeye, %100’e 

kadar artırmaya, bu oranları sektörler ile birinci 

fıkrada yer alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla 

ya da patent veya faydalı model belgesine göre 

farklılaştırmaya, tekrar kanuni seviyesine in-

dirmeye, beşinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla 

kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar 

çıkarmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.)

Kimler Başvurabilir?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

Başvuru Koşulları

İstisnanın uygulanabilmesi için;
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•  İstisna uygulamasına konu buluşun, 551 sayılı 
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname veya 6769 sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya 
faydalı model belgesi verilerek koruma altına 
alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa 
ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araş-
tırma raporu sonucunda faydalı model belgesi 
alınması,

•  İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişile-
rin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2 nci maddesinde veya 6769 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması 
ve bu kişilerin patentli veya faydalı model bel-
geli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması 
şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin 
sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi 
üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sa-
hip olması gerekmektedir.

Nasıl Başvurulur?

GİB’e başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00
Adres : G.İ.B. Devlet Mahallesi Merasim 

Caddesi No: 9/1 Çankaya / ANKARA

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ 
KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı
•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Desteğin Amacı
Kültür ve turizm hizmetlerini geliştirmek ve de-

vam ettirmek amacıyla yapılan harcamaların ka-

zançtan indirilmesine izin verilmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel ida-
releri, belediyeler ve köyler, Cumhurbaşkanınca 
vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına 
çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliş-
tirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakan-
lığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun 
görülen;

•  Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olma-
yan ulusal veya uluslararası organizasyonların 
gerçekleştirilmesine,

•  Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, ta-
rihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kül-
türel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik 
kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi 
manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluy-
la üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel 
veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla 
ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, 
yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımı-
nın sağlanmasına,

•  Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektro-
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nik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması-
na,

•  21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki 
taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, ya-
şatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon proje-
leri yapılması ve nakil işlerine,

•  Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yü-
zey araştırmalarına,

•  Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının 
yerinde korunması veya ülkemize ait kültür var-
lıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,

•  Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
•  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel 
sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alan-
larındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güven-
liklerinin sağlanmasına,

•  Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, 
sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alan-
larındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda 
araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, 
atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım 
ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedari-
ki ile film  yapımına,

•  Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür mer-
kezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser 
gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği 
tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon 
çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz 
karşılığı yapılan bağış ve yardımların %100’ü 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirile-
bilecektir.

Destek Türü
İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Mad.10/1-d

Destek Alt-Üst Limit/Oran
Alt limit bulunmamaktadır. Üst limit ise kültür ve 

turizm hizmetlerini geliştirmek ve devam ettir-

mek amacıyla yapılan harcamalar ile makbuz kar-

şılığı yapılan bağış ve yardımların %100’ü kurum-

lar vergisi matrahının tespitinde indirilebilecektir. 

(Cumhurbaşkanı, bölgeler ve faaliyet türleri itiba-

rıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya ka-

nunî seviye sine kadar getirmeye yetkilidir.)

Kimler Başvurabilir?
Kurumlar vergisi mükellefleri

Nasıl Başvurulur?
Bu çerçevede yapılacak bağış ve yardımlar için 

bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafın-

dan desteklendiği veya desteklenmesinin uygun 

görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının ku-

rumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunu-

lan vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri
Telefon : 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00

Adres : G.İ.B. Devlet Mahallesi Merasim 
Caddesi No: 9/1 Çankaya / ANKARA
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5746 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı

•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı ( III)

Desteğin Amacı

Ülkemizin kalkınmasında ve uluslararası rekabet 

gücümüzün artırılmasında araştırma ve geliştir-

meye yönelik harcamaların gayri safi milli hasıla 

içindeki payının artırılması büyük önem taşımak-

tadır. Bu nedenle, araştırma ve geliştirme harca-

ması yapan özel sektör kurumlarının bu alandaki 

çabalarının desteklenmesi amacıyla getirilmiştir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkez-

lerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla 

kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaş-

maları kapsamında uluslararası kurumlardan ya 

da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge proje-

lerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kulla-

nan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca 

desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, reka-

bet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim 

sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçek-

leştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı 

ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum 

ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım 

projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçek-

leştirilen münhasıran tasarım harcamalarının ta-

mamı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurum-

lar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre 

kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi 

uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konu-

su yapılır. 

Destek Türü

İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
5746 sayılı Kanun 3’üncü Maddesi

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamaktır.

Kimler Başvurabilir?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

Başvuru Koşulları

GİB’E başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00

Adres : G.İ.B. Devlet Mahallesi Merasim 
Caddesi No: 9/1 Çankaya / ANKARA
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5746 SAYILI KANUNUN 3/A MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı

•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Desteğin Amacı

Ülkemizin kalkınmasında ve uluslararası rekabet 

gücümüzün artırılmasında araştırma ve geliştir-

meye yönelik harcamaların gayri safi milli hasıla 

içindeki payının artırılması büyük önem taşımak-

tadır. Bu nedenle, araştırma ve geliştirme harca-

ması yapan özel sektör kurumlarının bu alandaki 

çabalarının desteklenmesi amacıyla getirilmiştir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletme-

leri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran 

yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma 

ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, bu 

kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Tekno-

loji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi 

olarak değerlendirilmesi şartıyla, 5520 sayılı Ka-

nunun 10 uncu maddesi ve 193 sayılı Kanunun 

89 uncu maddesi uyarınca kazancın tespitin-

de indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 

213 sayılı Kanuna göre aktifleştirilmek suretiyle 

amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet 

oluşmaması hâlinde ise doğrudan gider yazılır.

Destek Türü

İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

5746 sayılı Kanun Mad.3/A

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamaktır. Üst limit ise, işletmeleri 

bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni 

teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve 

geliştirme harcamaları tutarının %100’üdür.

Kimler Başvurabilir?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

Başvuru Koşulları

GİB’E başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon :  0 (312) 415 30 00 - 415 29 00

Adres : G.İ.B. Devlet Mahallesi Merasim 
Caddesi No: 9/1 Çankaya / ANKARA
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6550 SAYILI ARAŞTIRMA 
ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE 
DAİR KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı

•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Desteğin Amacı

Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve 

sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere; 

Araştırma altyapılarının bu Kanunun uygulanma-

sı kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden 

elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden is-

tisna edilmiştir. (Bu madde kapsamında sağlanan 

indirim ve istisnaların uygulama süresini ayrı ayrı 

ya da birlikte 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaş-

kanı yetkilidir.)

Destek Türü

İstisna

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklen-

mesine Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi.

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamaktadır. Özel sektör ve/veya 

sivil toplum kuruluşu ortak finansmanı ile kurulan 

araştırma altyapılarına ortak olan kurumlar ver-

gisi mükellefleri, bu Kanun kapsamında yapılan 

Ar-Ge ve yenilik harcamalarına katkı sağladıkları 

tutarlar için bu harcamaların yapıldığı dönemde 

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve 

Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkın-

da Kanunda yer alan Ar-Ge indirimi teşvikinden 

yararlandırılır. Bu kapsamda yararlanılabilecek 

Ar-Ge indirimi tutarı araştırma altyapısına konu-

lan ortaklık payı tutarını geçemez.

Kimler Başvurabilir?

Kurumlar vergisi mükellefleri

Başvuru Koşulları

GİB’e başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00

Adres : G.İ.B. Devlet Mahallesi Merasim 
Caddesi No: 9/1 Çankaya / ANKARA
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3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ 
KANUNUNUN 13/M MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı

•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

Desteğin Amacı

Yatırım ve Üretimin Teşviki

Desteğin Konusu ve Kapsamı

•  4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji ge-
liştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme 
bölgesinde,

•  5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve ta-
sarım merkezlerinde,

•  6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma la-
boratuvarlarında,

•  Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulu-
nanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kulla-
nılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat 
teslimleri

Destek Türü

Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/ 

m maddesi 

Destek Alt-Üst Limit/Oran

KDV istisnası desteği için herhangi bir alt limit 

veya üst limit bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir?

İstisnadan;

•  4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji ge-
liştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme 
bölgesinde, 

•  5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve ta-
sarım merkezlerinde, 

•  6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma la-
boratuvarlarında,

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan-

lar yararlanır.

Başvuru Koşulları

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara 

istisna kapsamında teslim edilecek yeni makina 

ve teçhizatın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasa-

rım faaliyetlerinde kullanılması gerekir.

İletişim Bilgileri

Vergi Dairesi Müdürlükleri
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7194 SAYILI KANUNUN (4/6-Ç) MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı
•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

Desteğin Amacı
Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde yatırım ve üre-
timin teşviki

Desteğin Konusu ve Kapsamı
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Fa-
aliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 
nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde 
Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürün-
lerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden 
sunulan hizmetler dolayısıyla elde edilen hasılat

Destek Türü

İstisna

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

7194 sayılı Kanunun (4/6-ç) maddesi.

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt ve Üst Limit Bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru gerekmemektedir.

Başvuru Koşulları
Başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri
Telefon : 0 (312) 415 3000-415 3496

Adres : Devlet Mah. Merasim Cad. No:9/1 
Çankaya / ANKARA

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ 
KANUNUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİ

Sorumlu Başkanlıklar

•  Gelir İdaresi Başkanlığı

•  Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

Desteğin Amacı

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Ar-Ge ve ye-

nilik ekosisteminin güçlendirilerek katma değerli 

ürünlerin üretilmesinin desteklenmesi

Desteğin Konusu ve Kapsamı

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ka-

nununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve 

ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette 

bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya ku-

rumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde 

münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem 

yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, 

internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol 

uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetler.

Destek Türü

Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ge-

çici 20 nci maddesi.

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Hazine ve Maliye Bakanlığı program ve lisans tür-

leri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele iliş-
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kin olarak asgari sınır belirlemeye yetkilidir.

Kimler Başvurabilir?

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ka-

nununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve 

ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette 

bulunan girişimciler

Başvuru Koşulları

Teknoloji geliştirme bölgelerinde veya ihtisas 

teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan mü-

kelleflerin 31/12/2023 tarihine kadar bu bölge-

de ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş 

uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve 

askeri komuta kontrol uygulama yazılımları şek-

lindeki teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır.

İletişim Bilgileri

Vergi Dairesi Müdürlükleri
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T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri yürüten firma-

ların faaliyetlerinin resmiyet kazanması, nitelikli 

personel istihdamının artırılması, özel sektörde 

tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası dü-

zeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması, 

yenilikçi faaliyetlerin artırılması ile imalat sanayi 

ve yaratıcı endüstriler arasındaki bağlantının güç-

lendirilerek bu sektörlerde yaratılan katma değe-

rin ve rekabetçiliğin artırılması amacıyla birçok 

alanda destek sağlanmaktadır.

*Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğü tarafından yazılım, veri işleme ve veri 

tabanı faaliyetleri, radyo ve televizyon hizmetle-

ri ile tarihi yapı ve alanları koruma ve müzecilik 

faaliyetleri gibi kültür yatırım / kültür girişim bel-

gesini haiz kültür yatırımları için asgari sabit ya-

tırım tutarının sağlanması halinde teşvik belgesi 

düzenlenebilmektedir. 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen 

yerli ve yabancı makine ve teçhizatlar için Katma 

Değer Vergisi istisnası ile Gümrük Vergisi muafi-

yeti  nev’indeki destek unsurlarından faydalanı-

labilmektedir.

Başta İzmir Kalkınma Ajansı, Bursa Eskişehir Bi-

lecik Kalkınma Ajansı ve İstanbul Kalkınma Ajansı 

olmak üzere, kalkınma ajansları tarafından kültür 

endüstrilerine yönelik/kültür endüstrilerini de 

kapsayan çeşitli destek programları uygulanmak-

tadır. Ajanslar tarafından sağlanan güncel destek 

bilgilerine https://www.ka.gov.tr/destekler ve 

https://www.yatirimadestek.gov.tr adreslerin-

den ulaşmak mümkündür.

www.sanayi.gov.tr

https://www.ka.gov.tr/destekler
https://www.yatirimadestek.gov.tr/
https://www.sanayi.gov.tr/anasayfa
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AR-GE MERKEZLERİNE YÖNELİK 
DESTEKLER 

Sorumlu Kurum

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim

•  Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü

•  Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Ar-Ge ve yenilik projeleri yürüten firmaların faali-

yetlerinin resmiyet kazanması, nitelikli personel 

istihdamının artırılması, Ar-Ge ve yenilik eko-

sisteminin güçlendirilerek katma değeri yüksek 

ürünler üretilmesi. 

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Ar-Ge merkezi faaliyetleri kapsamında yapılan 

harcamalar için vergisel indirimler ve istisnalar.

Ar-Ge merkezleri için sınırlandırılmış sektör         

gruplaması yoktur.

Destek Türü

Ar-Ge Merkezi belgesi alan firmalar için;

•  Ar-Ge İndirimi

•  Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

•  Sigorta Primi Desteği

•  Desteklenecek Programlar (Eski adıyla Temel 

Bilimler) Desteği

•  Damga Vergisi İstisnası

•  Gümrük Vergisi İstisnası

•  Yeni Makine ve Ekipman alımlarında KDV İstis-

nası

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 

29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uy-

gulama ve Denetim Yönetmeliği ve 31934 saylı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Uygulama Ve De-

netim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik

Destek Alt-Üst Limit/Oran

•  Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçek-

leştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamala-

rının tamamı 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu madde-

sine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 

tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 

89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tes-

pitinde indirim konusu yapılır.

•  Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merke-

zinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin 

ücretleri üzerinden hesaplanan verginin kendi 

mevzuatında belirli şartlara göre %80, %90 ve 

%95’i verilecek muhtasar beyanname üzerin-

den tahakkuk eden vergiden indirilmek sure-
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tiyle işverenler lehine terkin edilmektedir.

•  Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde 

çalışan Ar-Ge personeli ile destek personelinin 

Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında 

elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan 

sigorta primi işveren hissesinin yarısı; Hazine 

ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak öde-

nekten karşılanır. 

•  Esnek Çalışma: Merkez dışında geçirilen süre-

lere ilave olarak, Ar-Ge veya tasarım merkezle-

rinde çalışan personelin toplam sayısının veya 

teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin 

%75’ini aşmaması kaydıyla bu merkezler dışın-

da geçirilen süreler de 31 Aralık 2023 tarihine 

kadar teşvik kapsamında değerlendirilir.

•  Desteklenecek Programlar (Eski adıyla Te-

mel Bilimler) Desteği: Desteklenecek prog-

ramlardan en az lisans derecesine sahip Ar-Ge 

personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, 

bu personelin her birine ödedikleri aylık üc-

retin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık 

brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç 

olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine 

konulacak ödenekten karşılanır.

•  Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsa-

mındaki her türlü Ar-Ge, yenilik ve tasarım faa-

liyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan 

damga vergisi alınmaz.

•  Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında 

yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile 

ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edi-

len eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, 

bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan 

işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

•  Yeni Makine ve Teçhizat İçin Katma Değer 

Vergisi İstisnası: 3065 sayılı Katma Değer 

Vergisi (KDV) Kanununun 13/m maddesi çer-

çevesinde 5746 sayılı Kanun kapsamındaki 

Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyet-

lerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetle-

rinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve 

teçhizat alımları KDV’den istisnadır. Merkezler, 

KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine 

istisna belgesi almak için başvuruda bulunabil-

mektedir.

Kimler Başvurabilir?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

Başvuru Koşulları

Ar-Ge Merkezi Başvuru Temel Şartları:

•  Ar-Ge Merkezlerinde en az 15 tam zaman eş-

değer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,

•  Ar-Ge Merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge 

faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

•  İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolo-

jik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, 
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proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve 

kapasitesinin bulunması,

•  Ar-Ge Merkezlerinin, Ar-Ge ve destek persone-

linin Ar-Ge Merkezinde çalıştığının fiziki kont-

rolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,

•  Ar-Ge Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve 

personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik 

program ve projelerinin bulunması,

•  Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde ör-

gütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân 

içinde yer alması.

İletişim Bilgileri

E-Posta : info@sanayi.gov.tr

Telefon : 0 (312) 201 53 41

Adres : Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar 
Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. 
Cadde No:154/A Çankaya / ANKARA

https://agtm.sanayi.gov.tr/

TASARIM MERKEZLERİNE YÖNELİK 
DESTEKLER

Sorumlu Kurum
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Özel sektörde, tasarım yoluyla ülke ekonomisinin 

uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya 

kavuşturulması için ürün veya ürünlerin işlevsel-

liğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaş-

tırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılması, 

tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının 

artırılması.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde 

siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyet-

lerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mü-

kellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, ka-

nuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye 

şirketlerinin faaliyetleri kapsamında yapılan har-

camalar için vergisel indirimler ve istisnalar des-

tek kapsamındadır.

Tasarım merkezleri desteğinden, sanayi alanında 

faaliyet gösteren işletmeler ile sanayi alanı dı-

şında Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen Nace 

kodlarında faaliyet gösteren işletmeler yararlan-

maktadır. (Bu kodlar 59.11-12, 74.10, 90.02)

https://agtm.sanayi.gov.tr/
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Destek Türü

Tasarım Merkezi belgesi alan firmalar için;

•  Tasarım İndirimi

•  Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

•  Sigorta Primi Desteği

•  Damga Vergisi İstisnası

•  Gümrük Vergisi İstisnası

•  Yeni Makine ve Ekipman alımlarında KDV İstis-
nası

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 

29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uy-

gulama ve Denetim Yönetmeliği ve 31934 saylı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Uygulama Ve Dene-

tim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik

Destek Alt-Üst Limit/Oran

•  Tasarım İndirimi: Tasarım merkezlerinde, 
gerçekleştirilen tasarım harcamalarının tama-
mı 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre 
kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu 
maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde 
indirim konusu yapılır.

•  Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merke-
zinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin 
ücretleri üzerinden hesaplanan verginin ken-

di mevzuatında belirli şartlara göre %80, %90 
ve %95’i verilecek muhtasar beyanname üze-
rinden tahakkuk eden vergiden indirilmek su-
retiyle işverenler lehine terkin edilmektedir.

•  Esnek Çalışma: Merkez dışında geçirilen 
sürelere ilave olarak, Ar-Ge veya tasarım 
merkezlerinde çalışan personelin toplam sa-
yısının veya teşvike konu edilen toplam ça-
lışma sürelerinin %75’ini aşmaması kaydıyla 
bu merkezler dışında geçirilen süreler de 31 
Aralık 2023 tarihine kadar teşvik kapsamında 
değerlendirilir.

•  Sigorta Primi Desteği: Tasarım merkezle-
rinde çalışan tasarım personeli ile destek 
personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri 
karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden 
hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 
yarısı; Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanır.

•  Damga Vergisi İstisnası:  Bu Kanun kapsa-
mındaki her türlü tasarım faaliyetleri ile ilgili 
olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi 
alınmaz.

•  Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamın-
da yürütülen tasarım projeleri ile ilgili araştır-
malarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, 
gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kap-
samda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlem-
ler damga vergisi ve harçtan istisnadır,

•  Yeni Makine ve Teçhizat İçin Katma Değer 
Vergisi İstisnası:  3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi (KDV) Kanununun 13/m maddesi çer-
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çevesinde 5746 sayılı Kanun kapsamındaki 
tasarım merkezlerinde, tasarım faaliyetlerin-
de bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerin-
de kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve 
teçhizat alımları KDV’den istisnadır. Merkez-
ler, KDV yönünden bağlı oldukları vergi dai-
resine istisna belgesi almak için başvuruda 
bulunabilmektedir.

Kimler Başvurabilir?
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

Başvuru Koşulları
Tasarım Merkezi Başvuru Temel Şartları;

•  Tasarım Merkezlerinde en az 10 tam zaman 
eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi,

•  Tasarım Merkezlerinin Kanun kapsamındaki 
tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleş-
tirilmesi,

•  İşletmenin; yeterli tasarım yönetimi ile tek-
nolojik varlıklar, insan kaynakları, fikrî haklar, 
proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve 
kapasitesinin bulunması,

•  Tasarım Merkezlerinin, tasarım ve destek 
personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının 
fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sa-
hip olması,

•  Tasarım Merkezlerinin konusu, süresi, bütçe-
si ve personel ihtiyacı tanımlanmış tasarım 
program ve projelerinin bulunması,

•  Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde 
örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki 
mekân içinde yer alması.

İletişim Bilgileri

E-Posta : info@sanayi.gov.tr

Telefon : 0 (312) 201 52 92

Adres : Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar 
Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. 
Cadde No:154/A Çankaya / ANKARA

https://agtm.sanayi.gov.tr/

https://agtm.sanayi.gov.tr/
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TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Başvuru Yapılacak Birim

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

Desteğin Amacı

Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet 

edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu ku-

rum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar 

veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen 

sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri so-

nucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler, tekno-

loji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmele-

rin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge 

ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan tek-

nolojik ürünler, kamu araştırma enstitülerinde/

merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri 

sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler, öz 

kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri 

sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya 

TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürün-

ler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel 

kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların destek-

lenmesi.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Nace Rev.2’ye göre Yüksek ve Orta Yüksek Tek-

noloji grubunda yer alan sektörler.

Destek Türü

Hibe

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

29.04.2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek 

Programı Hakkında Yönetmelik

Destek Alt-Üst Limit/Oran

0-10.000.000 TL

Kimler Başvurabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler

Başvuru Koşulları

•  Yatırım konusu teknolojik ürün, yurt içinde 
üretime ilk defa konu olması halinde destek 
kapsamında değerlendirilir.

•  Ar-Ge süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş 
ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar 
tarafından desteklenmiş olan Ar-Ge ve ye-
nilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya 
öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faa-
liyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti 
alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan 
teknolojik ürünün üretimine yönelik yatı-
rımı, Türkiye’de yapılması halinde, destek 
kapsamında değerlendirilir.

•  26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Tekloji Ge-
liştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ku-
rulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer 
alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuç-
landırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonu-
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cunda ortaya çıkan teknolojik ürünün bölge 
içerisinde yatırımının yönetici şirket tarafın-
dan oluşturulacak Teknolojik Ürün Değer-
lendirme Komisyonunca uygun bulunması 
veya yatırıma konu ürünün teknolojik ürün 
özelliği taşıdığına dair olumlu rapor verilme-
si halinde işletmelerin gerek bölge içerisin-
de gerekse bölge dışında yapacakları yatı-
rımlar destek kapsamında değerlendirilir.

•  Öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge fa-
aliyeti sonucunda ortaya çıkan ve TÜBİTAK 
tarafından onaylanan teknolojik ürünler için 
ilgili kurum tarafından teknolojik ürün oldu-
ğuna dair verilen belgenin olması halinde 
destek kapsamında değerlendirilir.

•  Kamu araştırma enstitülerinde/merkezle-
rinde/ altyapılarında gerçekleştirilen Ar-Ge 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolo-
jik ürünlerin yatırımı için yapılan başvurular, 
söz konusu teknolojik ürünle ilgili tüm hak-
ların başvuru sahibine devredilmiş olması ve 
noter tasdiki ile belgelendirilmesi halinde 
destek kapsamında değerlendirilir.

•  Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi ger-
çek veya tüzel kişilik ile yatırımcı tüzel kişi-
liğin farklı olması halinde yatırımcı ile Ar-Ge 
ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi arasında 
Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti ile ilgili ta-
raflara ilişkin hak tesisine dair noter tasdikli 
belge istenir.

•  Büyük veya KOBİ ölçeğindeki işletmelerce 
tüm süreçleri yürütülen ve başarı ile tamam-

lanarak sonucunda teknolojik ürüne dönü-
şen Ar-Ge ve yenilik projeleri/faaliyetleri ile 
ilgili hakların daha küçük ölçekli işletmele-
re devredilmesi durumunda yatırım konusu 
teknolojik ürün, devreden işletmenin ölçeği 
esas alınarak yatırım desteği kapsamında  
değerlendirilir.

•  Kamu araştırma enstitülerinde /merkezle-
rinde / altyapılarında gerçekleştirilen Ar-Ge 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolo-
jik ürünlerle ilgili hakları devralan hak sahip-
lerinin;

  » Tüzel kişilik olması ve bu haklarını daha küçük 

ölçekli işletmelere devretmesi durumunda, ta-

raflar arasında işletme ölçeği daha büyük olan 

tarafın ölçeği esas alınarak,

  » Gerçek kişi olması ve bu haklarını tüzel kişilik-

lere devretmesi durumunda ise gerçek kişiler 

mikro ölçekli işletme sınıfına denk tutulup ta-

raflar arasında işletme ölçeği daha büyük olan 

tarafın ölçeği esas alınarak, söz konusu tekno-

lojik ürünler, yatırım desteği kapsamında değer-

lendirilir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 444 61 00 (19960)
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ 
FİRMALARIN YAZILIM TESCİLİNE KONU 
PROJELERİ İÇİN VERGİSEL İNDİRİM VE 
İSTİSNA DESTEĞİ

Sorumlu Kurum

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim

•  Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü

•  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanlığı

Desteğin Amacı

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Ar-Ge ve ye-

nilik ekosisteminin güçlendirilerek katma değerli 

ürünlerin üretilmesinin desteklenmesi.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firma-

ların yazılım tesciline konu projeleri vergisel indi-

rim ve istisnalar.

Destek Türü

Katma Değer Vergisi İstisnası

3065 sayılı KDV Kanununun geçici 20. maddesine 

göre “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgelerinde 

ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde faa-

liyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir 

veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu 

süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri 

ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları 

sektörel internet, oyun, mobil ve askeri komuta 

kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve 

hizmetleri katma değer vergisinden müstesna-

dır.”

Personel Gelir Vergisi İstisnası

Bölgede çalışan Ar-Ge, Tasarım ve destek perso-

nelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2028 

tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Buna 

göre bölgede çalışanların elde ettiği ücret üzerin-

den gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygu-

lanmaktadır.

Gümrük ve Damga Vergisi ile Fon ve 
Harç İstisnası

Bölgede yürütülen Ar-Ge, yenilik, yazılım ve ta-

sarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak 

üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her 

türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar 

ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan is-

tisnadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Firmalarına Sermaye Desteğinde Gelir ve 
Kurumlar Vergisi İndirim Teşviki

31/12/2028 tarihine kadar uygulanmak üze-

re, Bölgede faaliyette bulunanlara bu Kanun 

kapsamındaki projelerin finansmanında kulla-

nılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükel-

lefleri tarafından sağlanan sermaye destekle-

ri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının 

yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini 
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aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli ve 193 sa-

yılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi 

uyarınca ticari kazancın ve 13/6/2006 tarihli 

ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 

uncu maddesine göre kurum kazancının tes-

pitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu 

yapılacak tutar yıllık olarak 1.000.000 Türk 

lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları 

ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya 

dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı 

yetkilidir. (Değişik cümle:28/1/2021-7263/8 

md.) Bu kapsamdaki projelerin finansmanın-

da kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleri tarafından sağlanan sermaye des-

teklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl 

boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların 

satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen 

ya da tamamen geri alınması halinde indirim 

dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş 

vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Sigorta Prim Desteği 

Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin 

(Ar-Ge, tasarım ve destek) sigorta primi işveren 

hissesinin % 50’si Hazine ve Maliye Bakanlığı ta-

rafından karşılanmaktadır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve 

tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için 

bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geç-

memek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere 

ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şar-

tıyla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alın-

mıştır. Ayrıca, Bu işletmelerde çalışan Ar-Ge ve 

tasarım personelinin Bölgelerde yürüttüğü pro-

jelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla Bölge dışın-

daki faaliyetlere ilişkin ücretlerinin tamamı da 

gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmıştır.

Desteklenecek Programlar 
Desteği(Temel Bilimler Desteği)

Bakanlıkça belirlenecek alanlarda en az lisans 

derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmaları ile Tek-

noloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde 

kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hiz-

metlerinde istihdam edilen personellerin maaş-

larının brüt asgari ücret kadarlık kısmı, 2 yıl süre 

ile Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kuluçka 
Firmalarına Fon Sermayesi Desteği 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsa-

mında Bölgelerde yer alan Gelir ve Kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, 1/1/2022 tarihinden iti-

baren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen 

kazanç tutarı 1 milyon TL’yi geçiyorsa mükellef-

ler tarafından bu tutarın yüzde ikisinin pasifte 

geçici bir hesaba aktarılması ve geçici hesabın 

oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik 

girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş 

girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın 
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alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklık-

ları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka mer-

kezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere 

sermaye olarak konulması şartı getirilmektedir. 

Aksi takdirde, istisna edilen kazançlar tutarının 

%20’si vergi kapsamında değerlendirilecektir.

Doktora Öğrencisi İstihdam Desteği

Bölgelerde yer alan firmalarda, istihdam ettik-

leri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için, iki yıl 

süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle 

sınırlı olmak üzere Bakanlıkça yönetmelikle be-

lirlenen şartlar çerçevesinde destek verilebilme-

sine imkân verilmiştir. 

Esnek Çalışma

Bölge dışında geçirilen sürelere ilave olarak, böl-

gede çalışan personelin toplam sayısının veya 

teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin 

%75’ini aşmaması kaydıyla bu merkezler dışında 

geçirilen süreler de 31 Aralık 2023 tarihine ka-

dar teşvik kapsamında değerlendirilir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

3065 sayılı KDV Kanunu

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

ve Uygulama Yönetmeliği

Destek Alt-Üst Limit/Oran

KDV istisnası desteği için herhangi bir alt limit 

veya üst limit bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan bütün 

firmalar.

Başvuru Koşulları

İlgili desteklerden yaralanacak firmaların,

•  Öncelikle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer 
alması

•  Firmaların Ar-Ge projelerini yönetici şirkete 
sunması ve değerlendirme komisyonu tarafın-
dan onaylanması

•  Temel bilimler desteği için ise ilgili personelin 
ilgili firmada ilk kez istihdam edilmesi ve Ar-Ge 
projesi kapsamında çalıştırılması gerekmekte-
dir.

İletişim Bilgileri

E-Posta : https://teknopark.sanayi.gov.tr/
Home/Contact

Telefon : 0 (312) 201 52 22

Adres : Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar 
Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. 
Cadde No:154/A Çankaya / ANKARA

https://teknopark.sanayi.gov.tr/

https://teknopark.sanayi.gov.tr/Home/Contact
https://teknopark.sanayi.gov.tr/Home/Contact
https://teknopark.sanayi.gov.tr/
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TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM (TÜR) 
BELGESİ

Sorumlu Kurum

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim

•  Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü

•  Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan ürün-

ler için Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi 

düzenlenmekte olup, söz konusu ürün sahipleri 

bu belge ile iş deneyim belgesi olmadan da kamu 

ihalelerine girebilmektedir. Bu düzenlemeyle 

hem katma değeri yüksek ürün geliştiren firmala-

ra ihalelerde avantaj sağlanması hem de yüksek 

teknoloji ürünü kamu alımlarında yerli ürünlerin 

tercih edilmesi amaçlanmıştır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörler başvu-

rabilir.

Destek Türü

Belgelendirme

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu 

maddesi.

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Bulunmamaktadır

Kimler Başvurabilir?

Gerçek veya tüzel kişiye ait işletmeler

Başvuru Koşulları

•  Ar-Ge ve yenilik projesi kapsamında ortaya çı-
kan bir ürün bulunması

•  Ürüne özel Yerli Malı Belgesi bulunması (yazı-
lım ürünleri hariç)

•  Ürünün piyasaya arz edilmiş olması ve arz ta-
rihi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş 
olması

İletişim Bilgileri

E-Posta : info@sanayi.gov.tr

 serdar.imamoglu@sanayi.gov.tr

 kemal.kahraman@sanayi.gov.tr

Telefon : 4446100 / 19961 - 19964
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SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ 
DESTEĞİ VE FAİZ DESTEĞİ

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim

•  Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü

•  Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

İhtisas serbest bölgelerinde yazılım ve bilişim fa-

aliyetlerinin arttırılması

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Yazılım ve bilişim ürünleri yatırımları

Destek Türü

Vergisel destekler

Sigorta primi işveren hissesi desteği

Faiz desteği 

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

(7 yıl süresince sabit yatırım tutarının %35’ine 

ulaşıncaya kadar asgari ücret kapsamında alınan 

sigorta pirimi işveren hissesinden muaf tutulur.)

Faiz Desteği

TL cinsi kredilerde 5 puan

Döviz cinsi kredilerde 2 puan

(Toplam ödeme 1 milyon 400 bin TL’yi geçemez. 

Ayrıca yatırım kapsamında kullanılan faiz destekli 

kredi miktarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının 

%70’ini aşamaz.)

Kimler Başvurabilir?

Teşvik belgesi kapsamı yatırımı gerçekleştirecek 

gerçek veya tüzel kişiler

Başvuru Koşulları

Yatırımın ihtisas serbest bölgesinde gerçekleşti-

rilmesi

İletişim Bilgileri

E-Posta : ytb@sanayi.gov.tr

mailto:ytb@sanayi.gov.tr
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI 
(TÜBİTAK)

Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultu-

sunda araştırma, teknoloji geliştirme ve yeni-

likçilik faaliyetlerinin desteklenerek bu alandaki 

sektörlerin rekabet gücünün artırılması amacıyla 

TÜBİTAK tarafından destek sağlanmaktadır.

eteydeb.tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 1602 PATENT DESTEK 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Başvuru Yapılacak Birim

•  Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)

•  TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Program-
ları Başkanlığı(TEYDEB)

Desteğin Amacı

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent 

başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişi-

lerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi    

ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından  Patent İşbirliği 

Antlaşması(PCT) kapsamında  WIPO’ya yapılan 

uluslararası patent başvurularının ve PCT baş-

vuruları sonrasında EPO, JPO, KIPO, SIPO veya 

USPTO nezdindeki ülke giriş, inceleme raporu ve 

tescil süreçlerinin hibe(geri ödemesiz) olarak des-

teklenmesi ve ödül verilmesine ilişkin idari, mali 

ve teknik hususların usul ve esaslarını kapsar.

Destek Türü

Patent başvuru ücretlerine destek olunmaktadır.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı Uygula-

ma Esasları

http://eteydeb.tubitak.gov.tr
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Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Kimler Başvurabilir?
TÜRKPATENT veya WIPO’ya başvuru yaparak, 

başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti va-

tandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, 

üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları

Başvuru Koşulları
Gerçek kişiler yılda 5 patent başvurusu için Tüzel 

kişiler yılda 20 patent başvurusu için destek ta-

lep edebilir.

İletişim Bilgileri

E-Posta : iletisim@tubitak.gov.tr

Telefon : 0 (312) 468 53 00

Adres : TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI 

 İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06510 
Çankaya / ANKARA

TÜBİTAK 1501 - SANAYİ AR-GE 
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların; uluslararası reka-

bet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırıl-

ması, yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde 

rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması,güçlü ti-

carileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünle-

rin geliştirilmesi, proje esaslı araştırma teknoloji 

geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin destek-

lenmesi amaçlanmaktadır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında, yenilik tanımı 

çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir 

ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi 

veya standardının yükseltilmesi veya maliyet dü-

şürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim tek-

nolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen 

Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Destek Türü

Hibe
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Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TÜBİTAK 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliş-

tirme ve Yenilik Projeleri Destekleme

Programı Uygulama Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır. %75 

destek oranı ile desteklenmektedir.

Proje süresi en fazla 36 aydır.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğindeki sermaye şir-

ketleri

Başvuru Koşulları

Yılda 2 kez açılan çağrılarda başvuruda bulunula-

bilmektedir.

İletişim Bilgileri

E-Posta  : 1501@tubitak.gov.tr

Telefon : 0 (312) 468 53 00

Adres : TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI

TÜBİTAK 1503 - PROJE PAZARLARI 
DESTEKLEME PROGRAMI

Sorumlu Kurum
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fi-

kirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin 

sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin tekno-

lojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına 

yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör ku-

ruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif 

katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslara-

rası etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Basım ve Kırtasiye Giderleri: Etkinlik ile ilgi-

li gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, 

afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),

Posta ve Kurye Giderleri: Etkinlik ile ilgili yapı-

lan posta ve kurye giderleri, Ulaşım ve Konaklama 

Giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından 

etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişi-

lere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şe-

hirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım 

giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük 

konaklama giderleri.
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Destek Türü

Hibe

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

16/1/2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Bi-

limsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji 

ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetme-

lik” çerçevesinde hazırlanan TÜBİTAK Proje Pa-

zarları Destekleme Programı Uygulama Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Her bir etkinlik için toplam destek tutarı en faz-

la 70.000 (yetmiş bin) TL, söz konusu etkinliğin 

uluslararası katılımlı olması durumunda toplam 

destek tutarı en fazla 100.000 (yüz bin) TL ola-

rak belirlenmiştir.

Kimler Başvurabilir?

En az bir Üniversite ile birlikte; Sanayi Odaları, Ti-

caret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ya da İh-

racatçı Birlikleri ortak olarak başvuru yapabilirler.

Başvuru Koşulları

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile, 

sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi oda-

sı, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha 

fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katı-

lımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, tica-

ret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) 

herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek baş-

vurusunda bulunabilir.

Proje Pazarları Destekleme Programına yapılacak 

etkinlik destek talep başvurularının, bir ön yazı 

ile etkinlik tarihinden en az iki ay önce eteydeb.
tubitak.gov.tr adresinde belirtilen başvuru for-

matına ve istenilen içeriğe uygun olarak TÜBİ-

TAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Baş-

kanlığına yapılması gerekir.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her iş günü TÜ-

BİTAK'a yapılabilir.

İletişim Bilgileri

TÜBİTAK - Teknoloji ve Yenilik Destek  
Programları Başkanlığı (TEYDEB)

E-posta : 1503@tubitak.gov.tr

http://eteydeb.tubitak.gov.tr
http://eteydeb.tubitak.gov.tr


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

98

TÜBİTAK 1505 - ÜNİVERSİTE-SANAYİ 
İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

Bu programla, üniversite, araştırma altyapısı, 

kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi 

birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve 

proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taah-

hüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, 

ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye 

aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı 

sağlamak amaçlanmıştır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuru-

luş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürü-

tücü Kuruluş olarak anılan üniversite, araştırma 

altyapısı ya da kamu araştırma merkez ve ens-

titüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. 

Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş 

tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, 

mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, 

ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 

veya maliyet düşürücü nitelikte yeni teknikle-

rin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 

projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından 

finanse edilecektir.

Destek Türü ve Azami Destek Süresi

Hibe destek verilmektedir. Azami destek süresi 

24 aydır.

Desteklenen Gider Kalemleri:

Personel Giderleri

Sözleşmeli Personel

Bursiyer

Seyahat Giderleri

Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

Hizmet Alımları

Malzeme Alımları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması duru-

munda destek kapsamına alınan proje bütçesi-

nin %75'i TÜBİTAK, kalan %25'i müşteri kuruluş 

tarafından karşılanır. Proje başvuru tarihinde 

müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması duru-

munda destek kapsamına alınan proje bütçesi-

nin %60'ı TÜBİTAK, kalan %40'ı müşteri kuruluş 

tarafından karşılanır. Proje bütçesinin TÜBİTAK 

tarafından karşılanacak kısmı 1.000.000 TL (Bir 

Milyon Türk Lirası) ile sınırlıdır.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
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Kimler Başvurabilir?

Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma 

değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje so-

nuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden 

sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu 

kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, 

vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hasta-

neleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla gö-

revlendirilmiş kamu araştırma merkez ve ensti-

tüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular; TÜBİTAK TEYDEB Proje Değerlen-

dirme ve İzleme Sistemi üzerinden (PRODIS) 

online olarak alınmaktadır. Başvurular, herhangi 

bir zaman kısıtlamasına bağlı olmadan gerçek-

leştirilebilmektedir.

İletişim Bilgileri

TÜBİTAK-TEYDEB TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI; 

Adres : İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 

 Çankaya /ANKARA

TÜBİTAK 1507 – KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ 
DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların teknoloji ve yeni-

lik kapasitelerinin geliştirilerek, daha rekabetçi 

olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma 

değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal 

araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip 

olmaları, ulusal ve uluslararası destek program-

larında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında, yenilik tanımı 

çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir 

ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi 

veya standardının yükseltilmesi veya maliyet dü-

şürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim tek-

nolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen 

Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Destek Türü

Hibe
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Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TÜBİTAK 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 

Programı Uygulama Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Proje bütçesi üst sınırı 1.200.000 TL. %75 des-

tek oranı ile desteklenmektedir.

Proje süresi en fazla 18 aydır.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğindeki sermaye şir-

ketleri

Başvuru Koşulları

Yılda 2 kez açılan çağrılarda başvuruda bulunu-

labilmektedir. KOBİ’ler ikisi ortaklı olmak kaydıyla 

ilk 5 projesine destek verilebilmektedir.

İletişim Bilgileri

E-Posta  : 1507@tubitak.gov.tr

Telefon  : 0 (312) 468 53 00

Adres : TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI

 İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin 
Yazıcıoğlu No: 51/C Çankaya/ANKARA

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK ULUSLARARASI 
SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Tür-

kiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, 

ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin 

artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji bi-

rikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağ-

lanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin 

kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün tek-

nolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve 

yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların ulus-

lararası pazarlarda yer almasına katkı sağlaması

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Ülkemizde yerleşik kuruluşların EUREKA altın-

da yer alan araçlara (EUREKA Küme, EUREKA 

Network, vb.) sundukları proje esaslı araştırma 

- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetleri 

desteklenmektedir.
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Destek Türü

Hibe

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TÜBİTAK 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Proje-

leri Destekleme Programı Uygulama Esasları

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Programa başvuruda bulunacak projelerin destek 

süresinde ve proje bütçelerinde uluslararası çağrı 

duyurularında aksi belirtilmediği sürece herhangi 

bir kısıtlama bulunmamaktadır. Büyük ölçekli fir-

maların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje 

harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje har-

camalarına da %75 oranında hibe destek sağlan-

ması öngörülmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru 

yapabilmektedir.

Başvuru Koşulları

Proje ekibinde başvuru tarihi itibariyle proje ko-

nusu ile ilgili lisans mezunu en az bir kişinin bu-

lunması gerekmektedir.

Başvuru Dönemi

Başvurular sürekli açıktır. Çağrılı uluslararası 

programlara sunulacak projenin ilgili çağrının de-

ğerlendirme takvimine uygun şekilde TÜBİTAK’a 

sunulması beklenir.

İletişim Bilgileri

E-posta : 1509@tubitak.gov.tr

Telefon : 0 (312) 468 53 00

Adres : TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI

 İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06510 
Çankaya / ANKARA
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TÜBİTAK 1511 - TÜBİTAK ÖNCELİKLİ 
ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME VE YENİLİK P.D. 
P.(TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ 
PROGRAMI)

Sorumlu Kurum
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim

•  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  Ar-Ge Başvurusu için TÜBİTAK Teknoloji ve Ye-
nilik Destek Programları Başkanlığı(TEYDEB)

Desteğin Amacı

Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji sevi-

yeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektör-

lerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üre-

timinin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim 

imkân ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması 

amaçlanmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu tek-

nolojik gelişmeye katkı sağlayacak yatırım proje-

lerinin uçtan uca yönetişim ve destek modeli ile 

hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Tür-

kiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı 

doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları 

(TÜBİTAK, KOSGEB) tarafından sağlanan destek 

ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek or-

ta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere 

yoğunlaştırılmasını sağlamaktadır. 

Destek Türü

Hibe

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kap-

samında Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi, 

izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların de-

ğerlendirilmesine yönelik süreçler 1511 kodlu 

program Uygulama Esaslarında belirtilen usul ve 

esaslar doğrultusunda yürütülmektedir.

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Programda uygulanacak destek oranı büyük öl-

çekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuru-

luşlar için %75’tir. Proje bütçesi üst sınırı ve des-

tek süresi üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilir.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar: Ser-

maye Şirketleri

Başvuru Koşulları

Çağrıya konu Öncelikli Ürün Listesi, proje bütçesi 

üst sınırı, proje süresi üst sınırı, çağrı takvimi gibi 

başvuru koşullarını içeren, gerektiğinde çağrıya 

özel olarak bu uygulama esaslarında belirtilen 

maddelere istisna teşkil edecek hususları tanım-

layan Çağrı Duyurusu T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından http://www.hamle.gov.tr 

internet adresinde yayımlanır.

http://www.hamle.gov.tr
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Başvuru Dönemi

Açık çağrı bulunmamaktadır, çağrı açıldığında 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

https://www.hamle.gov.tr internet adresinde 

yayımlanır.

İletişim Bilgileri

E-Posta : iletisim@tubitak.gov.tr

Telefon : 0 (312) 468 53 00

Adres : TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI İşçi 
Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No: 51/C  Çankaya / ANKARA

TÜBİTAK 1512 - GİRİŞİMCİLİK DESTEK 
PROGRAMI (BİGG)

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

Başkanlığı (TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

1512 Girişimcilik Destek Programı Çağrı Duyuru-

sunda belirtilen Uygulayıcı Kuruluşlar

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

1512 Girişimcilik Destek Programı ile girişim-

cilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, 

katma değer ve nitelikli istihdam yaratma po-

tansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilme-

leri için, fikir aşamasından pazara kadar olan 

faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli 

girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası reka-

bet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek 

ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç fir-

malarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

1512 Girişimcilik Destek Programı Çağrı Du-

yurusunda belirtilen tematik alanlara hizmet 

eden Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında ye-

nilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve 

hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları 

kabul edilmektedir. Bu program yenilikçi iş fi-

https://www.hamle.gov.tr
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kirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüş-

türülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşa-

madan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı 

sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından 

uygun bulunması durumunda bir sonraki aşa-

maya geçebilir.

a) Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygu-

layıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuru-

luşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı 

bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş 

fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti 

sundukları aşamadır. Bu aşamada girişimcilere 

mentorluk, iş birliği ağları oluşturma, eğitim 

vb. destekleri sağlayan Uygulayıcı Kuruluşlar, 

iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fik-

rin teknik ve ticari açıdan doğrulanması çalış-

malarını yürütür. Türkiye’den ve teknoloji alanı 

gözetmeksizin her teknoloji alanından gelecek 

iş fikri başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlar tara-

fından toplanır, değerlendirilir ve TÜBİTAK’a 

2. Aşama başvurusu yapacak girişimci adayları 

belirlenir. 

Aşama 1, girişimcilik proje desteği çağrısında 

belirtilen iş planı son başvuru tarihinde ta-

mamlanır.

b) Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esas-

ları çerçevesinde değerlendirilmesi ile baş-

layan aşamadır. Değerlendirme sonucunda 

desteklenmesi uygun bulunan iş planları için 

girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde 

kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. 

TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imza-

lanmasından sonra kuruluşa teminat alınmak-

sızın hibe olarak girişimcilik proje desteği sağ-

lanır. Girişimcilik proje desteği ile kuruluşun iş 

planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavram-

sal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, tek-

nolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benze-

tim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu 

faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari 

değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 

dahilindedir. 

TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine 

bağlı olarak iş rehberi desteği sağlayabilir.

c) Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşama-

da elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla 

performans ve işlevsellik bakımından iyileş-

tirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin art-

tırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuru-

luşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ 

Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvur-

ması ve teknolojik doğrulaması yapılmış pro-

jenin bu programa özel kriterler çerçevesinde 

değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay 

tasarım, ticari prototipin işlev ve performans 

bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha 

testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir.

TÜBİTAK 1512 kodlu Programın 2. Aşama-
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sı kapsamında destek alarak kurulmuş olan 

şirketler veya 5746 sayılı Araştırma, Geliştir-

me ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri tarafından Tek-

nogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş 

olan şirketler, destek bitiş tarihinden sonraki 

24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİ-

TAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na 

başvuruda bulunabilir. 

Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenme-

si, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde 

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Progra-

mı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygula-

nır.

3. Aşama başvuruları 1507 Programı çağrıla-

rından bağımsız olarak http://eteydeb.tubitak.

gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama 

(Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRO-

DİS) üzerinden yapılabilmektedir. 3. Aşama 

başvurusu 1507 Programı çağrılarının beklen-

mesine gerek yoktur. 

Destek Türü

Hibe

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TÜBİTAK 1512 - Girişimcilik Destek Programı Uy-

gulama Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Girişimcilik proje desteği üst limiti 450.000 TL’dir. 

Destek oranı %100 (KDV hariç sağlanır). İş pla-

nının desteklenmeye uygun bulunması halinde, 

proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından, 

panel değerlendirmesinde belirlenen destek 

kapsamına alınan bütçenin %40’ı ilk ödeme ola-

rak, %40’ı ara ödeme olarak kurulacak firmanın 

destek hesabına aktarılacaktır.

İş planının tamamlanması akabinde başlayan 

proje sonu işlemleri*** sürecinde toplam harca-

ma gözetilerek yapılan hesaplama sonrasında 

TÜBİTAK tarafından ödeme yapılması gereki-

yorsa ödeme yapılacak tutar proje bütçesinin 

%20’lik kalan kısmı dâhilinde kuruluşun destek 

özel hesabına aktarılacaktır.

***Proje sonu işlemleri; kuruluşa aktarılan proje 

desteği ve kuruluş tarafından sunulan tüm dö-

nem raporlarının değerlendirilmesi sonucunda 

hesaplanan destek tutarı toplamı dikkate alına-

rak mahsuplaşma işlemlerinin gerçekleştirilme-

sidir.

Mahsuplaşma sonucunda TÜBİTAK tarafından 

yapılan ve proje bütçesinin %80’lik kısmını oluş-

turan miktarın harcanmadığı tespit edilirse ku-

ruluştan geri ödeme yapması istenir.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişiler.
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Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversi-

telerin;

•  Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans 
veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

•  Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans 
veya doktora programından mezun kişi,

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Prog-

rama başvurabilecektir;

•  Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tek-
nogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 
1512 Programı 2. Aşaması kapsamında des-
tek almamış olmak,

•  Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işlet-
menin ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin Uygulayıcı Kuru-

luş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr 

adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade 

etmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticarileşebilir iş fikri 

olan ve Programın Uygulama Esasları’nda yer 

alan “girişimci” tanımındaki kriteri sağlayan giri-

şimci adaylarının 1. Aşama sürecine dahil olmak 

üzere 1512 Girişimcilik Destek Programı Çağrı 

Duyurusunda belirtilen Uygulayıcı Kuruluşlara-

başvuru yapmaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

E-Posta : bigg@tubitak.gov.tr

Telefon : 0 (312) 298 1000

Adres : TÜBİTAK Ek Hizmet Binası İşçi 
Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi, No 51/C Çankaya / ANKARA

https://eteydeb.tubitak.gov.tr
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TÜBİTAK 1601 - YENİLİK GİRİŞİMCİLİK 
ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA 
YÖNELİK DESTEK PROGRAMI-TÜBİTAK 
1512 - GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 
– BİGG - 1.AŞAMA UYGULAYICI KURULUŞ 
ÇAĞRISI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasi-

te Artırılmasına Yönelik Destek Programıkapsa-

mında açılan 1512 Girişimcilik Destek Programı 

- BiGG - 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı ile 

1512 Girişimcilik Destek Programının 1. aşama 

faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşla-

rın belirlenmesi amaçlanmaktadır. Uygulayıcı 

Kuruluşların, girişimcilerin iş fikirlerini itelikli 

iş planlarına dönüştürecekleri özgün, etkili ve 

uygulanabilir mekanizmalar oluşturmaları ve 

yürütmeleri hedeflenmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

TÜBİTAK, 1512 Girişimcilik Destek Programı ile 

girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikir-

lerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma 

potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebil-

meleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan 

faaliyetlerini desteklemeyi hedeflemektedir. 

Bu program üç aşamadan oluşmaktadır. Girişim-

ci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜ-

BİTAK tarafından uygun bulunması durumunda 

bir sonraki aşamaya geçebilir. Belirlenen Uygu-

layıcı Kuruluşların, girişimcilerin iş fikirlerini ni-

telikli iş planlarına dönüştürecekleri özgün, et-

kili ve uygulanabilir mekanizmalar oluşturmaları 

ve yürütmeleri hedeflenmektedir. Uygulayıcı 

Kuruluşların girişimcilerin iş fikri başvurularını 

toplaması ve değerlendirmesi, başarılı bir giri-

şime dönüşme potansiyeli olan iş fikirleri için iş 

planı hazırlama desteği vermesi beklenmekte-

dir. Bu süreçte Uygulayıcı Kuruluşların girişim-

cilere eğitim, rehberlik, ön kuluçka vb. hizmet-

leri vermesi, iş fikri doğrulaması çalışmalarını 

yürütmesi ve girişimcinin hazırlayacağı iş planı 

önerilerinin 1512 Girişimcilik Destek Programı 

2. Aşama başvurusu için uygunluğunu değer-

lendirmesi gerekmektedir.

Destek Türü

Hibe

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TÜBİTAK 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında 

Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı 

Uygulama Esasları
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Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Aşağıda belirtilen şartlarda BiGG çağrılarına 

başvuru yapan ve / veya desteklenen girişimci 

adayı başına Ödül Desteği verilmektedir.

a. Desteklenen Girişimci Adayı Ödül Desteği:

Kuruluşların, diğer kuruluşlar ile işbirliği yapa-

rak TÜBİTAK’a başvurmaları halinde ödül tutarı;

- İlgili BiGG çağrısında işbirliği yapan Kuruluş-

ların önerdiği ve TÜBİTAK tarafından destek-

lenme kararı verilen girişimci adayı sayısı X 

50.000,-TL

Kuruluşların, diğer kuruluşlar ile işbirliği yap-

maksızın münferit olarak TÜBİTAK’a başvurma-

ları halinde ödül tutarı;

- İlgili BiGG çağrısında Kuruluşun önerdiği ve 

TÜBİTAK tarafından desteklenen girişimci ada-

yı sayısı X 25.000,-TL

b. Panel Değerlendirmesine Alınan Girişim-
ci Adayı Ödül Desteği:

İşbirliği durumuna bakılmaksızın, yürütücü Ku-

ruluşun ilgili BiGG çağrısında 2. Aşama başvu-

rusu başarı oranının %25 ve üstünde olması 

kaydıyla; Kuruluşların önerdiği ve 2. Aşama 

başvurusu panel değerlendirmesine alınan giri-

şimci adayı sayısı X 2.000,-TL

Kimler Başvurabilir?

a. Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri 

(TTO),

b. 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve 

Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik 

kararı verilerek tüzel kişilik kazanan; Yükseköğ-

retim kurumları bünyesinde yetişmiş nitelikli 

insan gücü ile günün modern teknolojilerine da-

yalı makine teçhizat, donanım ve yazılımı içinde 

bulunduran, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri 

araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma la-

boratuvarı olarak sınıflandırılan Araştırma Alt-

yapıları (AA),

c. Kanunla kurulmuş vakıflar,

d. Girişimcilik alanında en az bir iş fikri yarışması 

düzenleyerek iş fikri değerlendirme

süreçlerini başarıyla yürütmüş veya hızlandırıcı, 

kuluçka, vb. alanlarda deneyimi olan Türkiye’de 

yerleşik sermaye şirketleri,

e. Kamu araştırma merkez ve enstitüleri başvu-

ru yapabilir.

Başvuru Koşulları

Başvuru yapacak kuruluşların;

a. iş fikirlerinin/planlarının değerlendirmesinde 

teknik uzman desteği,

b. hızlandırıcı faaliyetlerinde teknik danışman 

desteği,
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c. tanıtım ve yaygınlaştırma,

d. ön kuluçka faaliyetleri için ek finansman,

e. işbirliği ağlarına erişim,

f. finansman kaynaklarına erişim sağlamak ama-

cıyla büyük ölçekli firmalar, üniversiteler, sivil 

toplum örgütleri, kooperatifler ve ilgili kamu ku-

rum/kuruluşları ile işbirliği yapmaları önerilmek-

tedir.

Nasıl Başvurulur?

Program kapsamında açılan çağrı dönemlerinde 

başvurular yapılabilmektedir. 

Başvurular çevrimiçi olarak PRODİS üzerinden 

TÜBİTAK’a gönderilmektedir. PRODİS uygula-

masına https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresin-

den erişilebilir.

İletişim Bilgileri

E-Posta  : bigg@tubitak.gov.tr

Telefon  : 0 (312) 298 1000

Adres  : TÜBİTAK Ek Hizmet Binası İşçi 
Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi, No 51/C Çankaya / ANKARA

TÜBİTAK 1601 - TÜBİTAK YENİLİK VE 
GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE 
ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK 
PROGRAMI-KOBİ MENTOR ARAYÜZÜ 
PROGRAMI (BİGG+) ÇAĞRISI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini 

artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluş-

turulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. Temel gerekçe, 

TÜBİTAK TEYDEB Programları kapsamında des-

teklenen KOBİ’lerin ürün ve hizmetlerinin ticari-

leştirmesi, bu KOBİ’lerin yeni pazarlara girmesi ve 

ihracat kapasitelerinin artırılması için mentorluk 

mekanizması geliştirilip uygulanmasıdır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

KOBİ Mentor Arayüzü Programı Çağrısı sonu-

cunda KOBİ’lere mentorluk hizmeti verilmesini 

hedefleyen Arayüzler oluşturulacaktır. KOBİ 

Mentor Arayüz Programı (BİGG+) Çağrısı, nite-

likli bir mentorluk mekanizması ile TÜBİTAK 

Ar-Ge ve yenilik desteklerinden faydalanmış 

https://eteydeb.tubitak.gov.tr
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KOBİ’lerin yenilikçi ürünlerini pazara sunarak 

yurtiçi ve yurtdışı rekabet güçlerinin artırılma-

sını sağlamayı kapsamaktadır. 

Mentorluk hizmetinin KOBİ’ler üzerinde Ticari 

Olgunluk seviyesinde (örneğin ciroda, mevcut 

pazar payında artış; yeni pazarlara giriş, yurt-

dışına satış veya mevcut yurtdışı satışlarında 

artış) ve Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış 

yaratması beklenmektedir.

Destek Türü

Hibe

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite 

Artırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama 

Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Proje bütçesi üst sınırı genel gider dâhil 

2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL’dir. Des-

teklenen gider kalemleri arasında personel 

giderleri, hizmet alımları ve genel giderler yer 

almaktadır.

KOBİ’lere verilecek mentorluk hizmeti en faz-

la 600 (altı yüz) TL/saat brüt ücret üzerinden 

desteklenecektir. Destek kapsamına alınacak 

tutarın %25’i mahsuplaşma dönemine  bırakıla-

rak proje sonuç raporunda belirtilecek, KOBİ’le-

rin elde ettiği kazanımların TÜBİTAK tarafından 

başarılı bulunması halinde ödenecektir.

Proje destek süresi en fazla 24 aydır.

Çağrı kapsamında desteklenen Arayüzler tara-

fından en az 30 KOBİ’ye mentorluk hizmeti ve-

rilmesi gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Sermaye şirketleri

Başvuru Koşulları

KOBİ’lere yönelik mentorluk hizmeti verilmesi 

konusunda deneyime sahip Türkiye’de yerle-

şik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. 

Proje kapsamında kalkınma ajansları, ticaret ve 

sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, mesleki ve 

sektörel sivil toplum kuruluşları, organize sanayi 

bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici 

şirketleri, teknoloji transfer ofisleri, Yazılım Sa-

nayicileri Derneği, Ar-Ge Merkezleri İletişim ve 

İşbirliği Platformu, Ankara Ticaret Odası, İstan-

bul Sanayi Odası ve Türk Sanayicileri ve İş İnsan-

ları Derneği vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapılması önerilmektedir.
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Nasıl Başvurulur?
Program kapsamında açılan çağrı dönemlerinde 

başvurular yapılabilmektedir. Başvurular çevri-

miçi olarak PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a gönde-

rilmektedir. PRODİS uygulamasına https://etey-

deb.tubitak.gov.tr adresinden erişilebilir.

İletişim Bilgileri

e-posta :1601@tubitak.gov.tr

Telefon  :0 (312) 298 1000

Adres  :TÜBİTAK Ek Hizmet Binası İşçi Blokları 
Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 
No 51/C 06530, Çankaya / ANKARA

TÜBİTAK 1513 – TÜBİTAK TEKNOLOJİ 
TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

1513 kodlu TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri 

Destekleme Programı ile yükseköğretim kurum-

larında üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulama-

ya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu 

süreç sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel 

değer kazanmasına yardımcı olmak, üniversite 

ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluş-

turmak, mevcut işbirliklerini artırmak, sanayinin 

ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversi-

tede üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri 

sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi 

ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların ge-

liştirilmesine katkı sağlamak için kurulmuş tek-

noloji transfer ofislerinin (TTO) geri ödemesiz 

olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Program kapsamında desteklenen TTO’ların 

asgari olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütmesi 

beklenmektedir.

https://eteydeb.tubitak.gov.tr
https://eteydeb.tubitak.gov.tr
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1.Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eği-

tim hizmetleri:

•  Araştırmacıların desteklenen TTO proje faali-
yetleri kapsamında özel sektör kuruluşlarının 
ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, araş-
tırmacı ve altyapı yetkinliğinin özel sektör kuru-
luşlarına tanıtılması,

•  Araştırmacıların ve özel sektör kuruluşlarının 
araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik ve fikri 
sınai mülkiyet hakları konularında bilgilendiril-
mesi, bu konularda farkındalık yaratılması ve 
eğitim verilmesi.

2.Destek programlarından yararlanmaya yö-

nelik hizmetler:

•  Ulusal/uluslararası araştırma, teknoloji geliştir-
me ve yenilik ile girişimcilik desteği sağlayan 
kuruluşlara proje hazırlama, başvuru, izleme 
hizmetleri verilmesi,

•  Özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların 
Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgi-
lendirilmesi, söz konusu kişilerin fonlara erişimi-
nin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara 
yönlendirilmesi.

3.Projegeliştirme/yönetim hizmetleri (üniver-

site sanayi işbirliği faaliyetleri): 

•  Özel sektör kuruluşlarına ve araştırmacılara 
bilgi, teknoloji ve işbirliği imkanlarına erişim 
konularında danışmanlık yapılması, söz konusu 
kişilerin yönlendirilmesi ve ulusal/uluslararası 
ortaklık anlaşmalarına aracılık yapılması,

•  Proje sonuçlarının tanıtılması, çok ortaklı pro-

jelerde proje takımı oluşturma vb. faaliyetlerin 
yapılması ya da koordine edilmesi,

•  Kontrat usulü araştırmaların gerçekleştirilmesi 
hususunda aracı olunması (veri tabanları kulla-
nılarak, yüz yüze görüşmeler, proje fikir sahip-
lerini buluşturma gibi eşleştirme yöntemleriyle).

4.Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama 
hizmetleri:

•  Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlen-
mesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemleri-
nin takibi konularında danışmanlık yapılması ve 
hizmet verilmesi,

•  Fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan hak-
ların kamu ve özel sektöre lisanslama şeklinde 
transferi ile ticarileştirme süreçlerinin yönetil-
mesi,

•  Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilme-
si süreçlerinde diğer teknoloji transfer ofisleri 
ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılması.

5.Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri:

•  Üniversitede üretilen bilginin girişimcilik yolu 
ile ticarileştirilmesine destek olmak üzere ku-
luçka merkezi hizmeti verilmesi ve hızlandırıcı 
programlar yürütülmesi,

•  Bu girişimlere iş rehberliği ve mentorluk gibi 
destek hizmetleri verilmesi,

•  İş fikrinin kavram doğrulaması aşamasında pro-
totip geliştirme için yükseköğretim kurumu için-
den ve dışından kaynak bulunması ve girişimci-
lere kullandırılması.
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Destek Türü

Hibe 

•  Personel Giderleri: Asgari olarak lisans dere-
cesine sahip, eğitimi ve iş deneyimi proje faali-
yetleri ile uyumlu personele ait giderler destek 
kapsamında değerlendirilecektir. Bursiyer ve 
yardımcı hizmet elemanlarının (sekreter, şoför, 
muhasebe sorumlusu vb.) ücretleri desteklen-

meyecektir.04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’na göre öğretim ele-

manı niteliğinde olan ve 5.2’de belirtilen biçim-

de tam zamanlı olarak proje yürütücüsü olarak 

görevlendirilen personele aylık 2.500 TL’yi aş-

mayacak biçimde proje teşvik ikramiyesi (PTİ) 

verilecektir. Belirtilen tutar TÜBİTAK Yönetim 

Kurulu tarafından değiştirilebilir.

•  Seyahat Giderleri: Proje personelinin proje ile 
ilgili uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehir-
lerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım gi-
derleri destek kapsamında değerlendirilecektir.

•  Alet/Teçhizat/Yazılım ve Yayın Giderleri

•  Danışmanlık ve Hizmet Alımı Giderleri

•  Toplantı, Tanıtım, Organizasyon Giderleri

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

1513 Programı Uygulama Esasları; 17/07/1963 

tarihli ve 278 sayılı “Türkiye Bilimsel ve Tek-

nolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzen-

lemeler Hakkında Kanun”, 15/07/2018 tarihli 

ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 

sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teş-

kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

ve 16/01/2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Türkiye Bilimsel ve Tek-

nolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik 

Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” çerçe-

vesinde hazırlanmıştır.

Destek Alt-Üst Limit/Oran

•  Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için büt-
çe üst sınırı 1.250.000 TL’dir.

•  Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için bütçe üst 
sınırı 1.750.000 TL’dir.

•  Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için 
destek oranı %80’dir.

•  Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için destek ora-
nı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: Destek 
oranı=%40+%[(Performans puanı – 1) x 10]

•  Belirtilen performans puanı 1513 – TÜBİTAK 
Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Prog-
ramı Uygulama Esasları’nın Performans de-
ğerlendirmesi” başlıklı 35 inci maddesine göre 
belirlenir.

Kimler Başvurabilir?

•  İlgili yükseköğretim kurumu bünyesinde üni-
versite–sanayi işbirliğine ve üniversitede üre-
tilen bilginin ekonomik değere dönüşmesine 
katkı vermek üzere faaliyet gösteren birimler,
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•  07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükse-
köğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi 
Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye 
şirketleri

Başvuru Koşulları

TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında 

Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı 

çerçevesinde açılmış olan 1601-2014-1, 1601-

2015-6, 1601-2016-3 ve 1601-2017-1 çağrıla-

rından en az bir tanesinde destek almış olan yük-

seköğretim kurumları adına yapılan başvurular 

kabul edilmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Proje Öneri Formu EK-1’de yer alan şablon kullanı-

larak basılı ve ıslak imzalı olarak iki kopya halinde 

31/07/2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda-

ki adrese teslim edilmelidir. Teslim tarihi olarak 

evrakın TÜBİTAK’a giriş tarihi esas alınacaktır.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı Teknoloji Transfer Mekanizmaları Des-

tekleme Grubu (TEMEG)

Tunus Caddesi No:80 Kavaklıdere 

Çankaya / ANKARA

İletişim Bilgileri

E-Posta : 1513@tubbitak.gov.tr

Telefon  : 444 6690

Adres  : Tunus Caddesi No:80 Kavaklıdere 
Çankaya / ANKARA

TÜBİTAK 1514- TECH-INVESTR GİRİŞİM 
SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI

Sorumlu Kurum

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-

mu (TÜBİTAK)

• Hazine ve Maliye Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı(TEYDEB)

Desteğin Amacı

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme 

Programı ile erken aşama teknoloji tabanlı şirket-

lerin; Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya 

çıkan ürün ve/veya teknolojilerin ticarileşme sü-

reçlerinde ihtiyaç duyacakları finansal desteği 

sağlamak amacıyla Girişim Sermayesi Fonlarına 

katılacak sermaye şirketi statüsündeki Teknoloji 

Transfer Ofisleri (TTO), Teknoloji Geliştirme Böl-

geleri (TGB) ile yeterlik kararı verilmiş Araştırma 

Altyapılarının (AA) TÜBİTAK tarafından destek-

lenmesi amaçlanmaktadır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme 
Programı kapsamında kurulan fonlara Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın yanı sıra TTO, TGB, Araştır-
ma Altyapıları ile diğer üçüncü taraf özel yatırım-
cılar ortak olarak katılmaktadır. Fonlar bağımsız 
olarak yönetilip karar almakta olup, teknoloji 
tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapmak-
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tadır. Fonlara katılan TTO, TGB ile Araştırma Alt-
yapılarının Türkiye’de yerleşik, KOBİ ölçeğindeki 
erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için öde-
yeceği girişim sermayesi katkı payları TÜBİTAK 
tarafından hibe şeklinde desteklenmektedir.

Destek Türü

Girişim sermayesi katkı payı desteği (Hibe)

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme 
Programı Uygulama Esasları

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme 
Programı kapsamında kurulan Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın protokol imzaladığı fonlara katılan 
TTO, TGB ile Araştırma Altyapılarının Türkiye’de 
yerleşik, KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji 
tabanlı girişimler için ödeyeceği girişim sermayesi 
katkı paylarının %50’si TÜBİTAK tarafından hibe 
şeklinde desteklenmektedir. Ayrıca desteklenen 
kuruluşa ödenen girişim sermayesi katkı payının 
%10’u kadar genel gider desteği sağlanmaktadır.

Kuruluşun Fona katılım taahhüdü 4 Milyon TL’den 
az olmamak üzere TÜBİTAK tarafından tek bir 
Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin azami 
tutarı 20 Milyon TL’dir. 

Kimler Başvurabilir?

Bu programa Girişim Sermayesi Fonlarına ka-
tılacak sermaye şirketi statüsündeki Teknoloji 
Transfer Ofisleri (TTO), Teknoloji Geliştirme Böl-

geleri (TGB) ile yeterlik kararı verilmiş Araştırma 
Altyapıları (AA) başvurabilir.

Başvuru Koşulları

Program kapsamında TTO, TGB ve Araştırma 
Altyapıları girişim sermayesi fonlarına katılım 
taahhüdünde bulunmakta ve hazırlanan proje ile 
TÜBİTAK’a başvuruda bulunmaktadır. Panel de-
ğerlendirmeleri sonrasında TÜBİTAK tarafından 
uygun görülen proje başvuruları Hazine ve Mali-
ye Bakanlığına bildirilmektedir. Hazine ve Maliye 
Bakanlığına iletilen başvurularda TTO, TGB ve 
Araştırma Altyapılarının katılım taahhüdünde bu-
lunduğu girişim sermayesi fonları Bakanlık bün-
yesinde oluşturulan Fon Değerlendirme Komite-
sinde değerlendirilmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Program kapsamında açılan çağrı dönemlerinde 
başvurular yapılabilmektedir. TTO, TGB ve Araş-
tırma Altyapıları programa doğrudan veya aynı 
fona birden fazla kuruluşun katılması durumunda 

bir araya gelerek ortak başvuru yaparlar.

İletişim Bilgileri

E-Posta : tech-investr@tubitak.gov.tr

Telefon : 0 (312) 298 1000

Adres : TÜBİTAK Ek Hizmet Binası İşçi 
Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi, No 51/C Çankaya / ANKARA



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

116

TÜBİTAK 1515 - ÖNCÜL AR-GE 
LABORATUVARLARI DESTEKLEME 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin 

yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve tekno-

loji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının 

sağlanmasıdır.

Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve 

teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuru-

luşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarla-

rının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak 

desteklenecektir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten 

ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin tekno-

lojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içe-

ren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafın-

dan kabul edilen araştırma programı kapsamında;

•  Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,

•  Bilimsel yorumların yapılması,

•  Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel 
teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne 
yönelik çalışmalar yapılması,

•  Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeve-
ler oluşturulması 

amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya da-

yanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

Destek Türü

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten 

ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kura-

cağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri 

ödemesiz (hibe) olarak desteklenmektedir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekle-

me Programı Uygulama Esasları

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon 

TL’yi geçemez. (Uygulama Esasları-MADDE 5)

Kimler Başvurabilir?

Bir kuruluşun TÜBİTAK’a Niyet Beyanı sunma-

sı için Türkiye’de yerleşik bir kuruluş olması ge-

rekmemektedir. Bir önceki madde ve Uygulama 

Esaslarında yazılı şartları sağlayan, Türkiye ya 

da yurt dışında yerleşik sermaye şirketleri niyet 

beyanı sunabilirler. (Uygulama Esasları-MADDE 3 

ve 10)
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Başvuru Koşulları

TEYDEB’e niyet beyanında bulunan Ana kurulu-

şun;

Son üç yıldan herhangi bir yıldaki Ar-Ge harcama-

sının 15 milyon TL ve üzerinde olması gereklidir.

Niyet beyanının Yürütme Komitesi tarafından uy-

gun bulunması halinde başvuru aşamasına geçilir 

ve Ana kuruluş ya da kuruluş programa başvuru 

yapabilir. (Uygulama Esasları-MADDE 10)

Başvuru Dönemi

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme 

Programı sürekli olarak başvuruya açık bir prog-

ramdır. Başvurular yılın herhangi bir iş gününde 

yapılabilir.

İletişim Bilgileri

E-Posta : 1515@tubitak.gov.tr 

Telefon : 0 (312) 298 95 15

Adres : TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI İşçi 
Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No: 51/C Çankaya / ANKARA

TÜBİTAK 1702 - PATENT TABANLI 
TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLEME 
ÇAĞRISI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, 

kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve ens-

titüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri tara-

fından yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik 

projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile 

korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu 

ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine akta-

rılması amaçlanmaktadır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, 

kamu kurumları, kamu araştırma merkez/ensti-

tüleri, teknoloji transfer ofisleri veya 4691 sayılı 

Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde fa-

aliyet gösteren sermaye şirketleri Çağrı duyuru-

sunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak tanım-

lanmaktadır.

Teknoloji sağlayıcı kuruluş/kuruluşların hak sahi-

bi olduğu ve ulusal ve/veya uluslararası patent-
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ler ile korunan teknolojileri teknoloji transferi 

sözleşmesi çerçevesinde lisanslama ya da devir 

yolu ile edinerek ürün/süreç/hizmet üretmeyi 

ve/veya geliştirmeyi hedefleyen ve Türkiye’de 

yerleşik sermaye şirketleri ise Müşteri Kuruluş 

olarak tanımlanmaktadır. Müşteri Kuruluş ve Tek-

noloji Sağlayıcı kuruluş arasında imzalanan “Tek-

noloji Transfer Sözleşmesi” çerçevesinde Müşteri 

Kuruluş tarafından patent lisanslanması/devri ile 

ilişkin giderler desteklenmektedir.

Destek Türü ve Azami Destek Süresi

Hibe destek verilmektedir. Azami destek süresi 

60 aydır. Çağrı kapsamında gerçekleştirilen tek-

noloji transferinin etkin biçimde izlenebilmesi 

için asgari proje süresi 24 aydır. 

Desteklenen Gider Kalemleri

•  Patent lisanslama ve devir giderleri

•  Kavram doğrulama, prototip geliştirme ve 
test-analiz hizmet alımları

•  Teknoloji değerleme hizmeti

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için destek oranı 

üst sınırı %60, KOBİ niteliğindeki müşteri kuru-

luşlar için destek oranı üst sınırı %75’tir.

•  Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen 
patentler için yapılan hizmet alımı giderleri-
ne uygulanacak destek oranı, her bir patent 
için ayrı olarak hesaplanır. Temel destek oranı 
%25’tir. Temel destek oranına;

  » Müşteri kuruluşun KOBİ niteliğinde olması du-

rumunda destek oranına %15 ilave edilir.

  » Müşteri kuruluşun yüksek teknoloji sektörle-

rinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan pa-

tentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini 

içermesi durumlarında destek oranlarına %15 

ilave edilir.

  » Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil 

Mutabakat çerçevesinde belirtilen eylem alan-
larındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda 
destek oranına %15 ilave edilir.

  » EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde 
tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 
ilave edilir. 

  » Müşteri kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji 
sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisansla-
ması ya da devralması durumunda destek ora-
nına %10 ilave edilir.

•  Kavram doğrulama, prototip geliştirme ve 
test-analiz işlerine ait hizmet alımı giderlerine 
KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, 
büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 des-
tek oranı uygulanır.

•  Teknoloji değerleme hizmeti alımı giderlerine 
KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, 
büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 des-
tek oranı uygulanır.

Çağrı kapsamında önerilecek projelerin bütçe üst 

limiti 4.000.000 TL’dir.
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Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kimler Başvurabilir?

Sektör ve ölçek ayrımı yapılmadan tüm müşteri 

kuruluşların, teknoloji sağlayıcı kuruluşların pa-

tentlerini lisanslamak veya devralmak üzere pro-

je başvurusunda bulunulabilir.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular; TÜBİTAK TEYDEB Proje Değerlendir-

me ve İzleme Sistemi üzerinden (PRODIS) online 

olarak alınmaktadır. Başvurular, herhangi bir za-

man kısıtlamasına bağlı olmadan gerçekleştirile-

bilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : TÜBİTAK-TEYDEB TÜBİTAK EK 
HİZMET BİNASI; İşçi Blokları Mahallesi, 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 
Çankaya / ANKARA

TÜBİTAK 1707 - SİPARİŞE DAYALI AR-
GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını 

oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan 

yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri 

Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; 

hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destek-

leri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin 

kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin 

sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacak-

tır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. 

Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, 

ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge proje-

leri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde Pazar 

araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin 

de sunulması gerekmektedir. Çağrıya Tedarikçi 

Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-

Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge 
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çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliş-

tirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği 

şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

Destek Türü

Hibe

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yö-

nergesi 

Bu çağrı duyurusu, Yenilik Destek Programı Uygu-

lama Esasları Yönergesi çerçevesinde yapılmak-

tadır. Çağrıda belirtilmeyen hususlar için Yenilik 

Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi ve 

ilgili diğer TÜBİTAK mevzuatı hükümleri geçerli 

olacaktır.

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı
Proje bütçesi en fazla 5.000.000 TL olacaktır. 

Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için; 

Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen 

proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa 

ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten 

sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını 

Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. 

BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki 

projelerde TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Müşteri Kuruluş, Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı 

olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Teda-

rikçi Kuruluşla işbirliği sözleşmesini imzalayan, 

sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de 

yerleşik sermaye şirketlerini ifade eder. Tedarik-

çi Kuruluş, Müşteri Kuruluş ile işbirliği anlaşması 

yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmaların-

da yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde 

sermaye şirketini ya da şirketlerini ifade eder. 

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi 

Kuruluş ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek 

aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş 

olur.

Başvuru Koşulları

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili 

mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamın-

da olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi 

Kuruluş olarak aynı projede yer almaz. Fakat aynı 

fondan yatırım alan kuruluşlar bu yatırım nede-

niyle birbirleri ile ilişkili kuruluş olarak değerlen-

dirilmezler.

Başvuru Dönemi

Çağrılar sürekli başvuruya açıktır.

İletişim Bilgileri

E-Posta : iletisim@tubitak.gov.tr

Telefon : 0 (312) 468 53 00

Adres : TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI İşçi 
Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No: 51/C Çankaya / ANKARA
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TÜBİTAK 1709 - EUREKA – EUROSTARS

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

Özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş 

birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik kon-

sorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum ara-

cılığıyla ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi 

birikiminin artırılarak özel sektör kuruluşlarının 

uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve tek-

noloji transferinin sağlanması

Desteğin Konusu ve Kapsamı

2021-2027 yılları arasında yürütülecek Euros-

tars-3 programı kapsamında uluslararası proje 

başvurusunu gerçekleştiren kuruluşların ulusal 

proje başvurularının değerlendirme ve izleme sü-

reçleri yürütülmektedir.

Destek Türü

Hibe

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TÜBİTAK - Yenilik Destek Programı Uygulama 

Esasları Yönergesi

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Proje bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Avro) 

geçemez. Sermaye şirketi dışındaki kurumların 

bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si 

kadar olabilir. Destek oranı büyük ölçekli kuruluş-

lar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, 

genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel 

bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve 

araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve 

enstitüleri için %100’dür.

Kimler Başvurabilir?

Sermaye şirketleri, Yükseköğretim kurumları, 

Kamu araştırma merkez ve enstitüleri, Eğitim ve 

araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsa-

mındaki araştırma altyapıları başvurabilir.

Başvuru Koşulları

Çağrı kapsamında yükseköğretim kurumları, 

kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim 

ve araştırma hastaneleri ve 6550 sayılı kanun 

kapsamındaki araştırma altyapıları çağrıya tek 

başına başvuruda bulunamazlar. İlgili kurumların 

başvuruları en az bir sermaye şirketi ortaklığında 

kabul edilir. Proje başvurusu yapılabilmesi için, 

sermaye şirketi statüsünde bulunan her bir kuru-

luşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesi-

ne sahip asgari bir proje personelinin, üniversite 

veya eğitim ve araştırma hastaneleri için ise dok-

tora/tıpta uzmanlık derecesine sahip en az bir 

proje personelinin bulunması zorunludur.
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Başvuru Dönemi

Projeler uluslararası çağrının takvimine göre TÜ-

BİTAK’a sunulur.

İletişim Bilgileri

E-posta : 1709@tubitak.gov.tr 

Telefon : 0 (312) 468 53 00

Adres : TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI 

 İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06510 
Çankaya / ANKARA

TÜBİTAK SANAYİ YENİLİK AĞ 
MEKANİZMASI (SAYEM) PROGRAMI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

SAYEM çağrısı, ulusal yüksek/orta-yüksek tekno-

loji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniver-

site ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak 

katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliş-

tirmek amacıyla açılmıştır. Oluşturulacak SAYEM 

ile ülkemiz Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı 

sağlanarak yüksek/orta-yüksek teknolojili ve 

yüksek katma değerli ürün veya ürün grubunun 

geliştirilerek cari açığın azaltılması hedeflenmek-

tedir. 

Desteğin Konusu ve Kapsamı

SAYEM çağrısında; özel sektör öncülüğünde, üni-

versite ve kamu işbirliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-

Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu 

konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün 

veya ürün grubu geliştirmesi amaçlanmaktadır. 

SAYEM çağrılarına başvurabilecek projelerin, Tek-

noloji Hazırlık Seviyesi 5 (THS 5) ve üzeri sevi-

yedeki teknolojiler kullanılarak ürün veya ürün 
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gruplarının geliştirilmesine ve çağrı duyurusunda 

belirtilen konulara yönelik olması gerekmektedir.

Destek Türü

Hibe

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yö-

nergesi 

Bu çağrı duyurusu, Yenilik Destek Programı Uygu-

lama Esasları Yönergesi çerçevesinde yapılmak-

tadır. Çağrıda belirtilmeyen hususlar için Yenilik 

Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi ve 

ilgili diğer TÜBİTAK mevzuatı hükümleri geçerli 

olacaktır.

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Programda uygulanacak destek oranı büyük öl-

çekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuru-

luşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversi-

teleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araş-

tırma merkez ve enstitüleri için %100’dür. Proje 

bütçesi üst sınırı, destek oranı ve destek süresi 

üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilir.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar: Ser-

maye Şirketleri, Yükseköğretim Kurumları, Kamu 

Araştırma Merkez ve Enstitüleri 

Başvuru Koşulları

SAYEM başvuru koşulları açılan çağrılarda ta-

nımlanmaktadır. İlk çağrıda tanımlanan koşullar 

aşağıdaki şekildedir.

Konsorsiyumu adına başvuru yapan alanında 

öncü kuruluşun aşağıdaki özelliklerden birine 

sahip olması gerekir:

i.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi 

olmak

ii.Son 3 yılda, hedeflenen ürünle ilgili, sektörü 

etkileyecek büyüklükte yurt içi veya yurt dışı 

satışa ulaşmış olmak, sektörde ürün geliştirmek 

ve yaygın satış ağına sahip olmak

iii.Hedeflenen ürüne temel olacak teknolojiye 

ait önemli fikri mülkiyet haklarına sahip olmak

iV.TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek 

Programı (1004 Programı) başvuruşu yapmış 

olmak 

SAYEM konsorsiyumunda yer alan üyelerin ise, 

pazar payını etkileyecek büyüklükte firma(lar), 

İlgili yan sanayi temsil gücü olan KOBİ’ler, yeni-

likçi startup/teknogirişimler, potansiyel müşteri 

temsilcileri ile üniversiteler olması beklenmek-

tedir. Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yö-

netici şirketi ve/veya TTO’lar da SAYEM üyesi 

olarak konsorsiyumda yer alabilir.
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Başvuru Dönemi
Açık çağrı bulunmamaktadır, çağrı açıldığında 

TÜBİTAK web sayfasında duyurulmaktadır.

İletişim Bilgileri

E-Posta :iletisim@tubitak.gov.tr

Telefon :0 (312) 468 53 00

Adres :TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI İşçi 
Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No: 51/C Çankaya / ANKARA

TÜBİTAK 1711 - YAPAY ZEKA EKOSİSTEM 
ÇAĞRISI

Sorumlu Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)

Başvuru Yapılacak Birim

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitü-

lerindeki bilgi birikiminden faydalanılarak, Tür-

kiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de 

uygulamayı taahhüt eden şirketlerimizin geliştir-

diği yapay zekâ teknolojilerinin; yapay zekâ çö-

zümlerine kendi bünyelerinde ihtiyaç duyan şir-

ketlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da 

çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlanması 

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Bu program kapsamında belirlenen öncelikli alan-

larda destek sağlanmaktadır. İlk çağrıda belirle-

nen dört öncelikli alan şunlardır:

1. Akıllı Üretim Sistemleri

2. Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık

3. Finans Teknolojileri

4. İklim Değişikliğinin Etkileri

Destek Türü

Hibe
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Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

16.01.2007 tarihli ve 26405 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayınlanan TÜBİTAK Yenilik ve Destek 

Programları Yönetmeliği

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Desteklenecek projelerin süresi en fazla 18 ay 

olabilir.

Desteklenecek projelerin bütçesi en fazla 2 MTL 

olabilir.

Kimler Başvurabilir?

KOBİ veya Büyük ölçekli sermaye şirketleri kura-

cakları konsorsiyumlar ile başvuru yapabilirler.

Konsorsiyumlarda bulunması gereken asgari pay-

daşlar:

1. Yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan müşteri 

kuruluşların (KOBİ veya Büyük Ölçekli),

2. Teknoloji sağlayıcı olarak en az bir şirket (KOBİ),

3. Çağrı konularında tecrübeli en az bir üniversite 

araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araş-

tırma merkezi/enstitüsü

4. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü

Başvuru Koşulları

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve Teknoloji Sağla-

yıcı Kurum/Kuruluşlar olarak Yapay zekâ üzerine 

çalışan en az bir KOBİ ölçeğinde sermaye şirketi 

ve en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/

merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü 

oluşturacakları konsorsiyum ile başvuru yapa-

caktır. Başvuruyu Müşteri kuruluş yürütücü ola-

rak yapacaktır. Başvuru sayısında bir kısıt bulun-

mamaktadır.

Başvuru Dönemi

Çağrı bazlı yürütülmektedir. Çağrılar periyodik 

değildir. İlk Çağrı 2022 yılında gerçekleştirilmiş-

tir. Sonraki çağrı(lar) planlanacaktır.

İletişim Bilgileri

e-posta : iletisim@tubitak.gov.tr

Telefon : 0 (312) 468 53 00

Adres : TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI İşçi 
Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No: 51/C Çankaya / ANKARA
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ 
İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 
(KOSGEB)

Bilim  ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara 

sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet 

güçlerinin, kurumsallaşma , markalaşma düzeyle-

rinin, ihracattaki paylarının artırılması, kapasite-

lerinin ve yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve 

kabiliyetlerini geliştirilmesi, araştırma, geliştir-

me, yenilik ve işbirliği faaliyetlerin desteklenmesi 

ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından destek 

programları uygulanmaktadır.

kosgeb.gov.tr 

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

•  Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Baş-
kanlığı

Desteğin Amacı

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

amacı,

•  Araştırma, geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon 
projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye da-
yalı 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,

•  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.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Ga-

zete ’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen KOSGEB’in geliştiril-

mesinden sorumlu olduğu sektörler. 

https://kosgeb.gov.tr/


Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi

127

Destek Türü

Geri Ödemesiz/ Geri Ödemeli Destek

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

•  Nitelikli Personel Giderleri Desteği

•  Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

•  Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

•  Diğer Giderler Desteği

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Destek oranı %75 (KDV hariç sağlanır) 

Nitelikli Personel Giderleri Desteği %100

•  Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, 
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği: 
Üst limiti; geri ödemesiz 200.000 (iki yüz bin) 
TL, geri ödemeli 300.000 (üç yüz bin) TL olmak 
üzere toplam 500.000 (beş yüz bin) TL’dir.

•  Nitelikli Personel Giderleri Desteği: Nite-
likli Personel Giderleri Desteği, projede tam 
zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya 
yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. 
Bu desteğin üst limiti 200.000 TL’dir.

•  Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği: 
Yararlanıcının; Patent, Faydalı Model, Endüst-
riyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topograf-
yaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/

veya tescil giderlerini kapsar. Bu desteğin üst 
limiti 100.000 TL’dir.

•  Test-analiz ve belgelendirme giderleri des-
teği: Yararlanıcının, proje kapsamında kamu 
kurum/kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş 
laboratuvarlardan veya TRTEST Test ve Değer-
lendirme A.Ş.’den alacakları test, analiz, kont-
rol, muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt 
içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan 
test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile 
ürün belgelendirme giderlerini kapsar. Bu des-
teğin üst limiti 100.000 TL’dir.

•  Diğer Giderler Desteği: Yararlanıcıya projesi 
kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, tanı-
tım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar 
ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti ve işletme 
kuruluş giderleri için toplam üst limiti 100.000 
TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.

•  Proje Danışmanlık Desteği: Yararlanıcının; 
projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt 
içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji 
Transfer Ofislerinden, Teknoloji Geliştirme Böl-
gesi yönetici şirketlerinden, Teknoloji Geliştir-
me Bölgesinde/  Teknoloji Transfer Ofislerinde 
görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, Tek-
noloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan 
öğretim elemanlarından veya kamu kurum/ 
kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma mer-
kezleri/enstitülerinden; teknik, tasarım, finans, 
proje yönetimi vb. konularda alacağı danışman-
lık hizmeti giderlerini kapsar. Bu desteğin üst 
limiti 25.000 TL’dir.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

128

•  Eğitim Desteği: Yararlanıcının; projesini geliş-
tirmesine yönelik olarak, projede görev alan-
ların yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan 
alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar. Bu 
desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.

•  Proje Tanıtım Desteği: Projenin tanıtımı için 
yaptırılan; broşür, katalog, sosyal medya rekla-
mı, web sayfası, web/mobil tabanlı tanıtım gi-
derlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 15.000 
TL’dir.

•  Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre / Konferans / 
Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti 
Desteği: Proje konusuyla ilgili yurtiçi ve yurt 
dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı ve 
fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım 
(bulunulan yerden yurtiçi ve yurt dışı etkinliğin 
düzenlendiği şehre/ülkeye veya birden fazla 
şehre/ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye/şe-
hirden şehre yapılan havayolu/ karayolu/ de-
miryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti 
ücretleri), konaklama ve katılım/giriş giderlerini 
kapsar. Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst li-
miti 5.000 TL ve her bir yurt dışı ziyareti için 
destek üst limiti 15.000 TL olmak üzere bu 
desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.

•  İşletme Kuruluş Giderleri Desteği: İşletme 
kuruluş giderleri kapsamında, girişimci olarak 
Ar-Ge ve inovasyon proje başvurusu yapan 
yararlanıcılar için bu destek bir defaya mah-
sus sağlanır. Bu destek kapsamında gerçek kişi 
statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, 
sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan iş-

letmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağ-
lanır.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişi statüsündeki KOBİ veya sermaye şir-

keti statüsündeki KOBİ ve Girişimciler

Başvuru Koşulları

•  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programın-
dan araştırma, geliştirme ve inovasyon konu-
larında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile 
ürün geliştirme konusunda projesi olan işlet-
meler yararlanabilir.

•  İşletme/Girişimci, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt 
Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, 
www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOS-
GEB Veri Tabanına kaydını yapar.

•  İşletmelerin, Program kapsamındaki destekler-
den yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi beyanna-
mesinin güncel olması gerekir.

•  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programın-
dan araştırma, geliştirme ve inovasyon konu-
larında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile 
ürün geliştirme konusunda projesi olan işlet-
meler yararlanabilir. Ar-Ge ve inovasyon proje-
si kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir 
ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/
süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün 
kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya 
maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, 
yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. 
konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan 

http://www.kosgeb.gov.tr
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projelerine destek sağlanır.

•  Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiple-
rinin; değişen pazar taleplerine ve/veya tek-
nolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıy-
la orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni 
bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri 
projelerine destek sağlanır. Bu kapsamda;

  » KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, 

kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fon-

lar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik 

projeleri sonucunda ortaya çıkan veya 

  » Patent belgesi ile koruma altına alınan veya

  » Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan  

  » Eknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan 

veya 

  » Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) 

yer alan işletmelerin bölgede başarıyla sonuç-

landırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işlet-

melerin başarılı tamamladıkları Ar-Ge ve yenilik 

projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya  

  » Kamu/üniversite araştırma/enstitülerinde  /mer-

kezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya 

çıkan veya 

  » 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, 

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Destek-

lenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek 

ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde 

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya 

  » Orta, yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında 

yer alan veya 

  » Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınla-

nan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı 

ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvu-

ru yapılması esastır.

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmak-

tadır. 

e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr)

Ayrıca bilgi almak için 444 1 567 veya

KOSGEB İl Müdürlükleri

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mu-
durlukler

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 595 28 00

Adres : KOSGEB İdaresi Başkanlığı Hacı  
Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 
Ulus / Altındağ / ANKARA

http://turkiye.gov.tr
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
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KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN (TEKNOYATIRIM)  
YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

•  Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Baş-
kanlığı

Desteğin Amacı

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 

ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi ile orta - 

yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve 

cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin 

üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıy-

la işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları des-

teklemektir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

OECD’nin tanımladığı Düşük, Orta Düşük, Orta 

Yüksek ve Yüksek teknoloji alanları dikkate alına-

rak KOSGEB Başkanlık makamı tarafından belirle-

nen sektörlerde Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu 

ortaya çıkan veya cari işlemler hesabına katkı 

sağlayacak ürünlerin üretimi için başvuru yapıl-

ması esastır.

Destek Türü

Geri Ödemeli /Ödemesiz Destek

•  Makine – Teçhizat Desteği: İşletmeye; yatı-

rım projesine konu ürünün üretilmesine yönelik 

makine, teçhizat ve kalıp alımı için geri ödeme-

siz ve geri ödemeli veya sadece geri ödemeli 

destek verilir.

•  Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği: İş-

letmenin yatırım projesine konu ürüne yönelik 

üretim hattı tasarımı giderlerine geri ödemesiz 

ve geri ödemeli veya sadece geri ödemeli des-

tek verilir.

•  Yazılım Giderleri Desteği: İşletmeye, yatırım 

projesine konu ürünün üretilmesi ile ilişkili olan 

yazılım giderleri kapsamında yeni alınacak ya-

zılımın lisans bedeli ve/veya proje süresi için-

deki zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için 

geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte 

veya sadece geri ödemeli destek sağlanır.

•  Personel Gideri Desteği: Yatırım projesi kap-

samında yeni istihdam edilecek personel için 

geri ödemesiz destek verilir. Yatırım Projesi 

başlangıç tarihinden itibaren son 4 (dört) ay 

içinde İşletmede istihdam edilmemiş olan per-

sonel yeni istihdam olarak kabul edilir. Personel 

giderleri kapsamında, destek üst limiti, Asgari 

Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin 

bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücre-

ti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi 

(bekâr ve çocuksuz) dâhil aylık net asgari ücret 

tutarının 30 (otuz)’a bölünmesi ile elde edilen 
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günlük net asgari ücret tutarının öğrenim du-

rumu katsayısı ile çarpımı sonucunda belirlenir. 

Öğrenim durumu katsayısı; lise ve öncesi okul 

mezunları için 1, ön lisans mezunları için 1,25, 

lisans mezunları için 1,5, yüksek lisans mezun-

ları için 1,75, doktora için 2’dir.

•  Eğitim ve Danışmanlık Desteği: Eğitim gider-

leri desteği, yatırım projesinde görev alan per-

sonelin, makine-teçhizat ve yazılımların satın 

alındığı hizmet sağlayıcıdan ilgili makine-teç-

hizat ve yazılımların kullanımına ilişkin alacağı 

eğitim hizmeti giderlerini kapsar. Danışmanlık 

desteği, işletmenin; yatırım projesini geliştir-

mesine ve uygulanmasına yönelik olarak, yurt 

içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji 

Transfer Ofislerinden, Teknoloji Geliştirme Böl-

gesi yönetici şirketlerinden, Teknoloji Geliştir-

me Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde 

görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, Tek-

noloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan 

öğretim elemanlarından, mühendislik faaliyet-

leri ile ilgili teknik danışmanlık veren firmalar-

dan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından KOBİ 

Danışmanı olarak belirlenmiş kişilerden veya 

kamu kurum/ kuruluşları tarafından kurulmuş 

araştırma merkezleri/enstitülerinden; teknik, 

tasarım, mühendislik, finans vb. konularda ala-

cağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar.

•  Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği: 

Yatırım projesine konu ürünün yazılı ve görsel 

medyada tanıtımına ilişkin giderlerine, dijital 

reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, ara-

ma motoru optimizasyonu vb.) giderlerine, yurt 

içi ve yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) gi-

derlerine, broşür/katalog basımı giderlerine ve 

yurt dışı fuarlara katılım giderlerine geri öde-

mesiz ve geri ödemeli destek birlikte veya sa-

dece geri ödemeli destek verilir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

Destek Alt-Üst Limit/Oran 

Destek Üst Limitleri: KOBİ Teknolojik Ürün Yatı-

rım (Teknoyatırım) Destek Programı kapsamında 

düşük ve orta-düşük teknoloji alanlarında verile-

cek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 

(yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üç-

yüzbin) TL olmak üzere toplam 1.000.000 (bir-

milyon) TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji 

alanlarında ve cari işlemler hesabına katkı sağ-

layacak ürünlerin üretimi için verilecek destek-

lerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmil-

yonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 

(birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 

6.000.000 (altımilyon) TL’dir.
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Destek Oranı
Destek oranı; personel gideri hariç % 60 (altmış) 

olup; destek tutarının %70 (yetmiş)’i geri ödemeli 

ve %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir. Per-

sonel gideri desteği hariç olmak üzere bir gider 

için geri ödemesiz ve geri ödemeli desteklerin 

birlikte verilmesi veya sadece geri ödemeli des-

tek verilmesi esastır.

Personel gideri desteği kapsamında %100 (yüz) 

oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

Eğitim ve danışmanlık desteği için, üst limit yatı-

rım projesi konusu ürünün düşük veya orta düşük 

teknoloji alanında yer alması halinde 30.000 TL 

(otuzbin) TL, orta yüksek veya yüksek teknoloji 

alanında yer alması halinde 150.000 (yüzellibin) 

TL’dir.

Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği için üst 

limit 200.000 (iki yüz bin) TL’dir.

Kimler Başvurabilir?

Bu programa KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve ak-

tif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanım-

lı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler 

başvurabilir.

Başvuru Koşulları

Bu programa KOSGEB Veri tabanına kayıtlı, ak-

tif durumda bir işletme olması ve KOBİ Bilgi Be-

yannamesinin güncel olan işletmeler,

1- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya 

çıkan ürünler için yatırım projesi başvuru-

ları için;

•  KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, 

kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fon-

lar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik 

projeleri sonucunda ortaya çıkan veya 

•  Patent belgesi ile koruma altına alınan veya 

•  Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan 

veya

•  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan 

veya

•  Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer 

alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları 

Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya 

çıkan veya 

•  Kamu araştırma enstitülerinde /merkezlerin-

de yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda or-

taya çıkan veya

•  12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Ga-

zetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 

sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faa-

liyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yü-

rütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucun-

da ortaya çıkan prototip çalışmasını başarıyla 

tamamlamış ürünleri üretmek için (ürün sahi-
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bi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet 

ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden 

devralmış işletmeler) 

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak 
ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için;

•  Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanında 
yer alan ve Başkanlık tarafından belirlenen 
“Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak 
Ürün Listesi’nde yer alan ürünleri üretmek 
için başvurabilir.

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmak-

tadır.

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/
Ayrıca bilgi almak için 444 1 567 veya 

KOSGEB İl Müdürlükleri

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mu-
durlukler

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 595 28 00

Adres : KOSGEB İdaresi Başkanlığı Hacı 
Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 
06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

•  KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçle-

rinin, kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin 

ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitele-

rinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşı-

lanmasını temin etmek.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

İşletme Geliştirme Destek Programı çerçevesin-

de işletmelere KOSGEB tarafından sağlanacak 

desteklerin uygulanmasına ilişkin alt düzenle-

yici işlemler:

•  Yurt İçi Fuar Desteği: İşletmelerin, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet 
sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin-
de yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Teb-
liğinde yer alan yurt içi ihtisas ve yurt içi ulus-
lararası ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonal 
Fuarı’na katılımlarına destek verilir.

•  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: İşletmelerin, 
uluslararası işbirliğini temin etmelerini ve ar-
tırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen 
yurt dışı iş gezisi programlarına katılmalarına 

destek verilir. 

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
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Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenle-

nen yurt dışı iş gezisi programlarında; Konaklama 

giderleri, Ulaşım giderleri ile tercüme, rehberlik 

giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organi-

zasyon giderlerini kapsar.

Yurt dışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için başvu-

ru esnasında KBS’de kayıtlı en az 10 işletmenin 

yer alması gerekmektedir. 

KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt 

dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yar-

dımcısı, KOSGEB Başkanı veya KOSGEB Başkan 

Yardımcı düzeyinde en az bir katılımın olması du-

rumunda 10 işletme şartı aranmaz.  

Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi 

programında, işletmelerle yapılacak ikili iş görüş-

melerinin ve Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık 

yayınlanan Milli Katılım Organizasyonu Düzenle-

necek Fuarlar Listesinde veya Ticaret Bakanlığı 

tarafından yayınlanan Prestijli Fuarlar Listesinde 

yer alan bir fuara ziyaretin yer alması gerekir. An-

cak, bu faaliyetlerden sadece birinin gerçekleş-

tirilmesi durumunda, yurt dışı iş gezisi programı 

aşağıda belirtilen faaliyetlerden en az birini de 

içermelidir:

  » Meslek kuruluşları ile toplantı,

  » Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, fi-

nans grupları vb. ile görüşmeler.

•  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Bu des-
tek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe 
giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde 
istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumun-
dan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak 
çalışan eleman için verilir. 

  » Program süresince, destek üst limiti dahilin-

de en fazla 4 (dört) farklı Nitelikli Eleman için 

destek ödemesi yapılır

  » Destek kapsamında; yeni mezun, kadın, engel-

li, birinci derece şehit yakını veya gazi olması 

halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. 

•  Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi 
Desteği: TEVMOT projesi kapsamında pilot 
olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya 
OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa 
OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana 
Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işlet-
melerin enerji verimli motor değişimlerine im-
zalanan protokol çerçevesinde destek verilir.

•  Tasarım Desteği: İşletmelerin; Endüstri-
yel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, 
Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda 
Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası 
üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya ça-
lışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, 
Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve 
Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 
28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, 
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Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Destek-
lenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasa-
rım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik 
hizmet alımlarına destek verilir.

•  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: İşletmele-
rin;

  » Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Ta-

sarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topog-

rafyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent 

ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı 

ödemeler ile patent ve marka vekili giderleri-

ne, 

  » Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Ta-

sarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topograf-

yaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil 

Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt 

dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere des-

tek verilir.

•  Belgelendirme Desteği: İşletmelerin; Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditas-
yon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından 
akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredi-
te oldukları konularda alacakları ürün, sistem, 
personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri, 
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK 
tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlar-
dan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den 
alınacak belgelere ve TÜRKAK tarafından 
herhangi bir konuda akredite edilmiş belge-
lendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı 
ve Güvenliği konusundaki belgelere (İş Sağlı-

ğı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS 
ISO 18001, TS ISO 45001:2018 vb.) ilişkin gi-
derlerine destek verilir. Bu destek, belge için 
ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, 
tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar.

•  Test ve Analiz Desteği: İşletmelerin, kamu 
kuruluşlarından, üniversite laboratuvarla-
rından veya TRTEST Test ve Değerlendirme 
A.Ş.’den alacakları ürün, malzeme, parça, nu-
munelere ilişkin test, analiz, kontrolmuayene 
ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda ak-
redite olunan test, analiz, kontrol-muayene 
konularında alacakları hizmet giderlerine des-
tek verilir.

•  Model Fabrika Desteği: İşletmelerde operas-
yonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel 
öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklene-
bilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan 
bir araç olarak Bakanlık tarafından bildirilen; 
model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkez-
lerinden, yetkinlik merkezlerinden ve/veya 
MESS Teknoloji Merkezi (MEXT)’den işletme-
lerin alacakları hizmet giderlerine destek ve-
rilir. Söz konusu hizmet giderleri işletmelerin; 
model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkez-
lerinden, yetkinlik merkezlerinden ve/veya 
MEXT’den alacakları sadece eğitim hizmetle-
rini içermektedir.

•  Bağımsız Değerlendirme Desteği: İşletme-
lerin 18/09/2019 tarihli 30892 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ve 05/12/2019 tarihli 
30969 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapı-
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lan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
Uygulama Esasları Tebliği’nin çağrı planların-
da belirtilen öncelikli ürün listesinde yer alan 
ürünleri üretmesine yönelik Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yaptık-
ları proje başvurularına ilişkin bağımsız de-
ğerlendirme raporu giderlerine destek verilir. 
İşletmelerin komite tarafından destek kapsa-
mına alınıp alınmamasına bakılmaz.

•  Teknik Danışmanlık Desteği: İşletmelerin, 
“Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve 
Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Usul 
ve Esaslar”da belirlenen alt alanlarda Teknik 
Danışmanlardan alacakları danışmanlık hiz-
metine destek verilir.

  » Her bir danışmanlık paketi kapsamında alına-

cak danışmanlık hizmeti için desteğin günlük 

üst limiti 900 (dokuz yüz) TL’dir

Destek Türü

Geri Ödemesiz destek

Destek Oranı

%60 (KDV hariç sağlanır)

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği İşletme Geliştir-

me Destek Programı

Destek Alt-Üst Limit/Oran

•  Yurt İçi Fuar Desteği:  Yurt İçi Uluslararası 

İhtisas Fuarları, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İz-

mir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 600 

TL, Konusu savunma, havacılık veya uzay olan 

fuarlar için m² başına 1.200 TL olarak uygula-

nır. İşletmenin katılacağı fuar sayısı 4 ile sınır-

landırılmıştır.  Program süresince desteğin üst 

limiti 100.000 TL’dir.

•  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: Her bir yurt dışı 

iş gezisi için işletme başına sağlanacak des-

tek üst limiti; 45.000 TL’dir. Program süresin-

ce desteğin üst limiti 90.000 TL’dir. KOSGEB 

Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş 

gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcı-

sı, KOSGEB Başkanı veya KOSGEB Başkan Yar-

dımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması 

durumunda işletmeler %80 oranında destek-

lenir.

•  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Prog-

ram süresince desteğin üst limiti 50.000 

TL’dir. 

•  Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi 
Desteği: Program süresince desteğin üst limi-

ti 80.000 TL’dir

•  Tasarım Desteği: Her bir ürün tasarımı için 

destek üst limiti 3.000 TL’dir. Ancak ürün ta-

sarımının Patent, Faydalı Model Belgesi, En-

düstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre 

Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile 

sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 

15.000  TL’dir.  Destek programı süresince 

desteğin üst limiti 75.000 TL’dir.
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•  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: TÜRKPA-

TENT’ten alınan/alınacak her bir belge için iş-

letmeye sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 

TL olup, patent ve marka vekili giderleri de bu 

destek üst limitleri dâhilindedir. TÜRKPATENT 

muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınan/

alınacak her bir belge için ise desteğin üst li-

miti 20.000 TL’dir. Program süresince deste-

ğin üst limiti 100.000 TL’dir.

•  Belgelendirme Desteği: ISO/IEC 15408, 

ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 

15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 

25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207, 

ISO/IEC 15288 ve ISO/IEC 17025 kapsamla-

rındaki belgeler ile OIC/SMIIC Helal Standart-

ları kapsamında Helal Akreditasyon Kurumu 

(HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş ku-

rum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için 

destek üst limiti 20.000 TL, bunların dışında 

kalan her bir belge için ise destek üst limiti 

5.000 TL’dir. CE Uygunluk İşareti Belgesi için 

modül ayırımı gözetmeden Öncelikli Teknoloji 

Alanları Tablosunda belirtilen, teknoloji düze-

yi orta-yüksek teknoloji olan işletmelerin ala-

cakları belgeler için destek üst limiti 50.000 

TL, teknoloji düzeyi yüksek teknoloji olan iş-

letmelerin alacakları belgeler için destek üst 

limiti 100.000 TL’dir. Destek programı süre-

since desteğin üst limiti 200.000 TL, yurtdı-

şından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi 

için destek üst limiti 150.000 TL’dir. Ancak iş-

letmenin fatura tarihindeki onaylı bilançosun-

da yer alan Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

hesabında bir önceki yıla göre artış yaşanması 

durumunda desteğin üst limiti 300.000 TL’dir. 

TSE’den alınacak belgeler %80, TÜRKAK ve 

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/

kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredi-

te edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test 

ve Değerlendirme A.Ş.’den, alınacak belgeler 

%70, Yurtdışından alınacak belgelerden, TSE 

tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, 

TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 ora-

nında desteklenir.

•  Test ve Analiz Desteği:  Destek programı 

süresince desteğin üst limiti 200.000 TL’dir. 

Ancak İşletmenin fatura tarihindeki onaylı bi-

lançosunda yer alan Araştırma ve Geliştirme 

Giderleri hesabında bir önceki yıla göre artış 

yaşanması durumunda desteğin üst limiti 

300.000 TL’dir.

•  Model Fabrika Desteği: Program süresince 

desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.

•  Bağımsız Değerlendirme Desteği: Program 

süresince desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

•  Teknik Danışmanlık Desteği: Program süre-

since desteğin üst limiti Teknoparkta yer alan 

işletmeler için 50.000 (elli bin) TL, Teknopark 

dışında yer alan işletmeler için 40.000 (kırk 

bin) TL’dir.
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Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişi statüsündeki KOBİ veya sermaye şir-

keti statüsündeki KOBİ’ler başvurabilir.

Başvuru Koşulları

•  Kurulacak işin bulunduğu sektörün KOSGEB 
tarafından desteklenen sektörler arasında yer 
alması gerekmektedir.

•  Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret 
Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye 
şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir. 
(Adi Ortaklıklar desteklenmemektedir)

•  KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı olmak, KOBİ Bil-
gi Beyannamesinin güncel olması, programa 
başvurabilmek için taahhütname vermek ge-
rekmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmak-

tadır. 

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris 

Ayrıca bilgi almak için 444 1 567 veya

KOSGEB İl Müdürlükleri

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mu-
durlukler

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 595 28 00

Adres : KOSGEB İdaresi Başkanlığı Hacı 
Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 
06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

•  Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Ulusal sanayi – ekonomi hedefleri doğrultusunda 

belirlenen konularda KOBİ’ler tarafından hazırlanan 

projeler desteklenmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Program kapsamında desteklenecek proje konu-

ları, başvuru yapabilecek sektörler ve destek-

lenecek proje giderleri, her Proje Teklif Çağrısı 

özelinde ayrı olarak belirlenmektedir. Çağrılarda, 

imalat sanayi sektörü ve bu sektörle ilişkili bilişim 

teknolojilerine ilişkin konular önceliklendirilmek-

tedir.

Destek Türü

Geri Ödemesiz / Geri Ödemeli Destek

Makine - Teçhizat

Personel

Yazılım

Hizmet 

Diğer Giderler

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
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KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı ve Uy-

gulama Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Toplam destek üst limiti 2.000.000 TL olarak uy-

gulanmaktadır. Belirtilen limit ve oranları geçme-

mek üzere Proje Teklif Çağrısı özelinde yeni limit 

ve oranlar belirlenebilmekte, destek unsurları kı-

sıtlanabilmektedir.

Destek Oranı

Destek oranı personel gideri hariç tüm giderler 

için %60’tır. Desteğin  70’i teminat karşılığında 

geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak ve-

rilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ);

•  KOSGEB tarafından desteklenebilecek sektör-
lere ilişkin 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararında belirtilen sektörlerde faaliyet gös-
termek,

•  Proje Teklif Çağrısında belirtilen, çağrı konusu-
na özel diğer sektör, bölge vb. koşulları sağla-
mak, şartıyla başvurabilmektedir.

Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları, Proje Teklif Çağrılarında belir-

tilmektedir.

Başvuruya açık Proje Teklif Çağrıları, www.kos-
geb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden 

“KOBİ-GEL –KOBİ Gelişim Destek Programı” alt 

menüsündeki “Yürürlükteki Çağrılar” başlığı seçi-

lerek incelenebilmektedir.

Nasıl Başvurulur?

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?Re-
turnUrl=%2f
sekmesinden çevrim içi başvuru yapılabilmek-
tedir.
KOSGEB Çağrı Merkezi 444 1 567 

KOSGEB İl Müdürlükleri:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/
mudurlukler

İletişim Bilgileri

E-Posta : projeyonetimi@kosgeb.gov.tr

Telefon : 0312 595 26 58

Adres : Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 
32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

http://www.kosgeb.gov.tr
http://www.kosgeb.gov.tr
https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f
https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
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TEKMER DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  KOSGEB 

•  Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Baş-
kanlığı

Desteğin Amacı

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası 

işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusun-

da Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimcilik ala-

nındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir 

olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübas-

yon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak 

yapıların kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Ga-

zete ’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen KOSGEB’in geliştiril-

mesinden sorumlu olduğu sektörler.

Destek Türü

Geri Ödemeli / Geri Ödemesiz destek

Mobilya ve donanım desteği: 

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım

Personel giderleri desteği

Eğitim Danışmanlık organizasyon ve tanıtım gi-

derleri desteği

Destek Alt-Üst Limit/Oran

•Mobilya ve Donanım Desteği: 2.000.000 TL,

•Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat 
ve Yazılım Desteği: 2.000.000 TL geri ödeme-

siz ve 2.000.000 TL geri ödemeli

•Personel Gideri Desteği: 3.000.00 TL geri 

ödemesiz destek

•Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanı-
tım Giderleri Desteği: 1.000.000 TL geri öde-

mesiz destek sağlanır.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TEKMER Destek Programı Uygulama Esasları 

https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/
U p l o a d / D o s y a / % C 4 % B 0 % C 5 % 9 E G E M -
TEKMER/TEKMER/2022/UE-26_TEKMER_
D e s t e k _ P r o g r a m % C 4 % B 1 _ U y g u l a m a _
Esaslar%C4%B1.pdf

Kimler Başvurabilir?

• TEKMER için; Üniversite,TGB yönetici şirketi, 

TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve birliğe bağ-

lı odalar ve borsalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi 

ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve 

geliştirme enstitüleri/merkezleri ile girişimcilik, 

Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile 

ilgili vakıf, kooperatif, dernek ve birlikler, bireysel 

katılım yatırımcıları, firmalar münferiden  veya 

müştereken başvuru yapabilir. 

https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/İŞGEM-TEKMER/TEKMER/2022/UE-26_TEKMER_Destek_Programı_Uygulama_Esasları.pdf
https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/İŞGEM-TEKMER/TEKMER/2022/UE-26_TEKMER_Destek_Programı_Uygulama_Esasları.pdf
https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/İŞGEM-TEKMER/TEKMER/2022/UE-26_TEKMER_Destek_Programı_Uygulama_Esasları.pdf
https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/İŞGEM-TEKMER/TEKMER/2022/UE-26_TEKMER_Destek_Programı_Uygulama_Esasları.pdf
https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/İŞGEM-TEKMER/TEKMER/2022/UE-26_TEKMER_Destek_Programı_Uygulama_Esasları.pdf
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• Üniversite ve TGB Yönetici Şirketi haricindeki 

taraflar, üniversiteler ve/veya TGB yönetici şir-

ketleri ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır.

Başvuru Koşulları

•  Destek programı kapsamındaki desteklerden 
yararlanmak için KOSGEB’in belirlediği kriterler 
dâhilinde TEKMER adı kullanma hakkı tanınmış 
olması gereklidir.

•  Destek programından yararlanılabilmesi için 
işletici kuruluşun; Türk Ticaret Kanununda ta-
nımlı limited şirket veya anonim şirket statü-
sünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durum-
da olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri 
Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar 
çerçevesinde gerçekleştirilir.

Nasıl Başvurulur?

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?Re-
turnUrl=%2f adresinden tüm hizmetlerimize ula-

şılabilmektedir.

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmak-

tadır.

Başvuru Dönemi

Başvurular sürekli açıktır.

İletişim Bilgileri

E-Posta : argeveyenilik@kosgeb.gov.tr

Telefon : 0 (312) 595 28 00

Adres : KOSGEB İdaresi Başkanlığı

 İstanbul Caddesi No: 32 Ulus / 
Altındağ / ANKARA

İŞGEM/TEKMER DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

•  Girişimcilik Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası 

işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultu-

sunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini 

sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak 

yapıların kurulması ve işletilmesi

Desteğin Konusu ve Kapsamı

•  Mobilya ve donanım desteği

•  Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat gider-
leri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı 
lisans kullanım bedeli

•  Personel gideri desteği

•  Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım 
giderleri desteği

Destek Türü

Geri Ödemesiz Destek 

Destek Oranı

%75 (KDV hariç sağlanır)

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği 

İŞGEM/TEKMER Destek Programı

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f
https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f
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Destek Alt-Üst Limit/Oran

•  Mobilya ve Donanım Desteği: 300.000 TL,

•  Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat 
ve Yazılım Desteği: 500.000 TL geri ödeme-
siz ve 1.000.000 TL geri ödemeli

•  Personel Gideri Desteği: 1.000.00 TL geri 
ödemesiz destek

•  Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Ta-
nıtım Giderleri Desteği: 1.000.000 TL geri 
ödemesiz destek sağlanır.

Kimler Başvurabilir?

İŞGEM için; İl özel idaresi, belediye, organize sa-

nayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir. Kurucu 

olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru 

yapabilirler.

TEKMER için; üniversite, TGB yönetici şirketi, 

TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Birliğe bağ-

lı odalar ve borsalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi 

ve Meclise bağlı ihracatçı birlikleri, araştırma ve 

geliştirme enstitüleri/merkezleri ile girişimcilik, 

Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile 

ilgili vakıf, kooperatif, dernek ve birlikler, bireysel 

katılım yatırımcıları ile firmalar

Başvuru Koşulları

Destek programı kapsamındaki desteklerden 

yararlanmak için KOSGEB’in belirlediği kriterler 

dâhilinde İŞGEM veya TEKMER adı kullanma hak-

kı tanınmış olması gereklidir. (İŞGEM/TEKMER 

Destek Programı Madde 14 ve Madde 15) İşletici 

kuruluşun programdan yararlanabilmesi için KOS-

GEB veri tabanında kayıtlı, aktif ve veri tabanın-

daki bilgilerinin güncel olması gerekir.

İlgili mevzuata aşağıdaki link üzerinden ulaşıl-

maktadır. 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/des-
tek- detay/6985/isgemtekmer-programi

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmak-

tadır.

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ 
Ayrıca bilgi almak için 444 1 567 veya 

KOSGEB İl Müdürlükleri

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mu-
durlukler

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 595 28 00

Adres : KOSGEB İdaresi Başkanlığı Hacı 
Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32

 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destek- detay/6985/isgemtekmer-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destek- detay/6985/isgemtekmer-programi
https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
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YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

•  Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı:

•  KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri 
ve kabiliyetlerini geliştirmek,

•  KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmak,

•  KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline 
getirmek,

•  İhracata başlayan KOBİ sayısını artırmak,

•  E-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pa-

zarlara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliş-

tirilmesidir.

Proje Süresi, en az 6 ay, en fazla 24 aydır.

Destek Türü

Geri Ödemesiz / Geri Ödemeli Destek

Makine - Teçhizat

Personel

Yazılım

Hizmet 

Diğer Giderler

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

Yurt Dışı Pazar Destek Programı Uygulama Esas-

ları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Destek Üst Limiti: 300.000 TL. dir.

Proje Destek Oranı (*):

% 70 (yetmiş) Geri Ödemesiz

% 30 (otuz) Geri Ödemeli olarak belirlenmiştir.

  » Personel giderleri için destek oranı dikkate alın-

maksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari 

ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygula-

ma esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve li-

mitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödeme-

siz destek sağlanır.

Kimler Başvurabilir?

Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tü-

zel kişi statüsünde olanlar

KOSGEB - KBS’ de kayıtlı ve aktif durumda bulu-

nan işletmeler başvurabilirler.

Başvuru Koşulları

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin; 

Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tü-

zel kişi statüsüne olması ve KOSGEB - KBS’ de ka-

yıtlı ve aktif durumda bulunması gereklidir.

•  KBS’ ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sü-
recine İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde ger-
çekleştirilir.
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•  KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması ge-
rekmektedir.

•  Programa başvuru tarihi itibariyle son mali yıl-
da bilanço esasına göre defter tutmuş olması 
ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.

•  Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan 
oluşmalıdır.

•  İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez fay-
dalanabilirler.

Nasıl Başvurulur?

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?Re-
turnUrl=%2f
sekmesinden çevrim içi başvuru yapılabilmekte-

dir.
KOSGEB Çağrı Merkezi 444 1 567 

KOSGEB İl Müdürlükleri:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mu-
durlukler

İletişim Bilgileri

E-Posta : projeyonetimi@kosgeb.gov.tr

Telefon : 0312 595 26 58

Adres  : Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 
32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

•  Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle 

veya büyük işletmelerle orta çalışma kültürü-

nün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve reka-

bet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis 

etmelerine katkı sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletme-

lerle;

•  Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kaliteleri-
ni artırmaları amacıyla ortak imalat,

•  Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılan-
ması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet 
geliştirmeleri,

•  Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri ama-
cıyla ortak laboratuvar,

•  Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluş-
turmaları amacıyla ortak pazarlama,

•  Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer 
zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlik-

leri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, 

maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı 

nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f
https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
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Destek Türü

Geri Ödemesiz / Geri Ödemeli Destek

Makine - Teçhizat

Personel

Yazılım

Hizmet 

Diğer Giderler

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

İşbirliği Destek Programı Uygulama Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

•  İşletici Kuruluş Modeli Üst Limiti: 5 Milyon TL

•  Proje Ortaklığı Modeli Üst Limiti:

  » Yüksek Teknoloji Alanı; 10 Milyon TL

  » Orta-Yüksek Teknoloji Alanı; 10 Milyon TL 

  » Diğer Sektörler; 5 Milyon TL

Destek Oranı
Destek oranı personel gideri hariç tüm giderler 

için  %60’tır.  Desteğin %70’i teminat karşılığın-

da geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak 

verilmektedir.

Kimler Başvurabilir?
KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda 

olan ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi 

statüsündeki işletmeler

Başvuru Koşulları

İşletmelerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tü-

zel kişi statüsünde olması gerekir.

•  İşbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir 
araya gelmesi şartı aranır. Ancak orta-yüksek 
teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirlikle-
rinde en az 3 (üç) işletmenin, yüksek teknoloji 
alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en 
az 2 (iki) işletmenin, büyük işletme ile işbirliği 
yapılması durumunda en az 1 (bir) işletmenin 
projede yer alması yeterlidir.

•  İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin 
ön başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce 
kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esa-
sına göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak 
büyük işletme ile işbirliği yapılması veya proje 
ortağı işletmenin İŞGEM/TEKMER bünyesinde 
faaliyet göstermesi durumunda bu hüküm uy-
gulanmaz. 

•  Proje ortağı işletmelerin sahiplerinin ve/veya 
ortaklarının veya bunların eşi, annesi, babası, 
kardeşi ve çocuklarından herhangi birinin pro-
je ortaklarından sadece 1 (bir)inde ortaklığı 
olabilir.
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Nasıl Başvurulur?

h t t p s : / / e d e v l e t . k o s g e b . g o v . t r /
EHizmetler?ReturnUrl=%2f

sekmesinden çevrim içi başvuru yapılabilmektedir.

KOSGEB Çağrı Merkezi 444 1 567 

KOSGEB İl Müdürlükleri:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mu-
durlukler

İletişim Bilgileri

E-Posta : projeyonetimi@kosgeb.gov.tr

Telefon : 0312 595 26 58

Adres : Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 
32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

 

KOBİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

•  Finansman Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşı-

lanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin pa-

yını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve 

düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu 

ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçek-

leştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, 

özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşul-

larda nakdî kredi temin edebilmeleri.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Banka tarafından işletmelere kullandırılacak; iş-

letme, makine teçhizat ve acil destek kredilerinin 

faiz/kâr payı masraflarına,  KOSGEB tarafından 

belirlenen puan oranında ve koşullarında destek 

verilir.

Destek Türü

Kredi Faiz Desteği geri ödemesiz olarak uygula-

nır.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f
https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
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Destek Alt-Üst Limit/Oran

•  Girişimci İşletme için kredi üst limiti azami 
50.000 (ellibin) TL, girişimcinin genç, kadın, 
engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını 
olması durumunda 70.000 (yetmişbin) TL’dir.

•  Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için 
kredi üst limiti azami 500.000 (beşyüzbin) 
TL’dir.

•  Tüm işletme türleri için, işletme kredilerinde 
vade, azami 18 ay; makine teçhizat kredilerin-
de azami 36 ay’dır.

Kimler Başvurabilir?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, 

Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönet-

melik kapsamında KOBİ tanımına giren işletmeler

Başvuru Koşulları

Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kur-

muş faal işletmeler

Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygu-

lanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Progra-

mından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin 

ürünlerini alan işletmeler bu destekten faydala-

nabilir.

İşletmenin KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve 

KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerek-

mektedir. 

Nasıl Başvurulur?

Başvuru koşullarını sağlayan işletmeler doğru-

dan anlaşmalı bankalara başvuru yaparlar.

İletişim Bilgileri

E-posta : finansman@kosgeb.gov.tr

KOSGEB Finansman Dairesi Başkanlığı

Telefon  : 0 (312) 595 28 00

Adres : İstanbul Caddesi No: 32 Ulus / 
Altındağ / ANKARA
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YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI İŞLETMELER 
DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

•  Girişimcilik Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Bu destek programının amacı, kültürel miras un-

suru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi 

gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değer-

lerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara 

aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçeve-

sinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal 

değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek-

lerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendiri-

lerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek 

nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Bu destek programı kapsamında geleneksel, 

kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya 

yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren iş-

letmelere yönelik kuruluş desteği, işletme ve 

yetiştirme desteği, makine ve teçhizat desteği 

ile tanıtım ve pazarlama desteği sağlamaktadır.

Destek Türü

Geri Ödemesiz Destek

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

•  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Prog-
ramı

•  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Prog-
ramı Uygulama Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Kuruluş Desteği: Destek programına program 

başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde gerçek 

kişi statüsünde kurulmuş işletmeye 5.000 TL 

destek sağlanır.

İşletme ve Yetiştirme Desteği: Her bir dö-

nem sonunda, desteğe konu personelin ilgili 

dönemde işletmede gerçekleşen toplam prim 

gün sayıları dikkate alınır.

Birinci Dönem İçin;

  » 10-29 olan işletmeye 5.000 TL

  » 30-75  olan işletmeye 15.000 TL

  » 76 ve üstü  olan işletmeye 25.000 TL

İkinci Dönem İçin;

  » 10-29 olan işletmeye 5.000 TL

  » 30-75 olan işletmeye 15.000 TL

  » 76 ve üstü olan işletmeye 25.000 TL

Üçüncü Dönem İçin;

  » 10-29 olan işletmeye 5.000 TL
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  » 30-75 olan işletmeye 15.000 TL

  » 76-150 olan işletmeye 35.000 TL

  » 151 ve üstü olan işletmeye 50.000 TL

Dördüncü Dönem İçin;

  » 10-29 olan işletmeye 5.000 TL

  » 30-75 olan işletmeye 15.000 TL

  » 76-150 olan işletmeye 35.000 TL

  » 151 ve üstü olan işletmeye 50.000 TL

(Destek programı başlangıç tarihini takip eden 

aydan itibaren üçer aylık dönemler esas alınarak 

geri ödemesiz sağlanan destekten,

•  İlgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdin-
de 4(a) kapsamında destek programı başvuru 
tarihinden önceki 12 ay içinde işletmede istih-
dam edilmemiş,

•  Tam zamanlı olarak çalışan,

•  1981 yılı ve sonrası doğumlu personel için des-
tek sağlanır.)

Makine ve Teçhizat Desteği: 50.000 TL

Destek programı başlangıç tarihi itibariyle 6 ay 

içerisinde satın alınan makine ve teçhizat gider-

lerinden,

•  Yeni veya en fazla 3 yaşında olan makine ve 
teçhizat desteklenir.

•  Makine ve teçhizat yerli malı olması duru-
munda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Tanıtım ve Pazarlama Desteği:

•  E-ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli 
20.000.-TL

•  Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklam-
ları, arama motoru optimizasyonu) giderleri 
1.000.-TL

•  Web sayfası tasarım hizmet bedeli için 
5.000.-TL

•  Tanıtım filmi, televizyon / radyo/ gazete/ der-
gi reklamları giderleri için 10.000.-TL

Destek Oranı: %75 

(Kuruluş Desteği ve İşletme ve Yetiştirme Des-

teğinde destek oranı uygulanmaz)

Kimler Başvurabilir?

Ön Başvuru İçin;

•  Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Ge-
leneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan 
Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Lis-
tesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren 
veya,

•  Sahibine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan sanatçı tanıtma kartı verilen veya,

•  Sahibi Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal En-
vanterinde yer alan, işletmeler başvurabilir.

(Ön başvuru  yapabileceklere ilişkin özel husus-

lar başvuru ilan metninde ayrıca duyurulmakta-

dır.)
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Başvuru Koşulları

Destek Programı İçin;

•  Ön Başvuru sürecini geçmiş olması,

•  Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi sta-
tüsünde olması,

•  KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) ‘nde kayıtlı ve aktif du-
rumda olması,

•  KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması, ge-
rekmektedir.

Nasıl Başvurulur?

KOSGEB Uygulama Birimlerine e-devlet üzerin-

den başvuru yapılmaktadır. (Başvuru)

İletişim Bilgileri

E-posta : girisimcilik@kosgeb.gov.tr;

Telefon : 0312 595 2800

Adres : KOSGEB İdaresi Başkanlığı Hacı 
Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32

 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

•  Girişimcilik Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı
Bu destek programının amacı girişimcilerin kur-

duğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının 

arttırılmasını sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı
Geleneksel Girişimci Eğitimi tamamlayarak işlet-

mesini kuranlara destek programı kapsamında 

kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika 

desteği sağlanmaktadır.

Destek Türü
Geri Ödemesiz Destek

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

•  Geleneksel Girişimci Destek Programı

•  Geleneksel Girişimci Destek Programı Uygula-
ma Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran 

Kuruluş Desteği: 

  » Şahıs İşletmesi için 5.000 TL

  » Sermaye Şirketleri için 10.000 TL
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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: 5.000 TL**

  » Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya bi-

rinci derecede şehit yakını olması durumunda 

her bir performans döneminde belirlenen tutar-

lara 5 Bin TL eklenir. Her performans dönemi bir 

yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsa-

mındaki tüm personel için hesaplanan prim gün 

sayısı toplamı esas alınır.

**Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıflarda yer alan NACE 

kodlarında faaliyet gösteren işletmeler içindir.**

Kimler Başvurabilir?

•  Geleneksel Girişimcilik Eğitimi alan girişimcinin 
Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya 
tüzel kişi statüsünde kurmuş olduğu işletmeler

•  İŞGEM’de ve TEKMER’de yer alan işletmeler için 
Girişimcilik Eğitimi şartı aranmaz.

Başvuru Koşulları

•  Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamın-

da sağlanan geleneksel girişimci eğitimini ta-

mamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme 

başvurabilir.

•  Başvuru yapılabilmesi için geleneksel girişim-

ci eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce 

tamamlanmış olması gerekir.

•  Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret 

Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye 

şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir. 

(Adi Ortaklıklar desteklenmemektedir)

•  Girişimcinin program başvurusunda bulundu-

ğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 

olmalıdır. Program süresinde girişimcinin or-

taklık payı %50’nin altına düşmemelidir.

•  İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile 

son bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişim-

cinin daha önce bu programdan veya Yeni 

Girişimci Desteğinden faydalanmamış olması 

gerekmektedir.

•  Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden 

üç yıl öncesinden destek programına başvur-
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duğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işlet-

me dışında; 

  » gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, 

  » tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir 

firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmama-

sı gereklidir.

Nasıl Başvurulur?

KOSGEB Uygulama Birimlerine e-devlet üzerin-

den başvuru yapılmaktadır.

İletişim Bilgileri

E-posta : girisimcilik@kosgeb.gov.tr

Telefon : 0312 595 2800

Adres : KOSGEB İdaresi Başkanlığı Hacı 
Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 
06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

•  Girişimcilik Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda be-

lirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni 

işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını 

sağlamak

Desteğin Konusu ve Kapsamı

İleri Girişimci Faaliyet Konuları Tablosunda yer 

alan NACE kodlarında faaliyet gösteren işletme-

ler için destek sağlanmaktadır.

Destek Türü

Geri Ödemesiz Destek

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

İleri Girişimci Destek Programı

İleri Girişimci Destek Programı Uygulama Esasları 

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Kuruluş Desteği: 

  » Şahıs İşletmesi için 5.000 TL

  » Sermaye Şirketleri için 10.000 TL
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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: 5.000 TL**

Makine-Teçhizat ve Yazılım Giderleri Desteği: 
Destek Oranı %75***

  » Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faali-

yet gösteren işletmelere 100.000 TL,

  » Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gös-

teren işletmelere 200.000 TL

  » Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren 

işletmelere 300.000 TL

Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu 
desteği****: 10.000 TL Orta-yüksek ve yüksek 

teknoloji sınıfındaki işletmeler içindir.

  » Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya bi-

rinci derecede şehit yakını olması durumunda 

her bir performans döneminde belirlenen tutar-

lara 5 Bin TL eklenir. Her performans dönemi bir 

yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsa-

mındaki tüm personel için hesaplanan prim gün 

sayısı toplamı esas alınır.

  » Satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı 

olması durumunda, destek oranına % 15 ilave 

edilir. 

  » Finansal kiralama ile temin durumunda hesap-

lanan destek tutarı finansal kiralama sözleşme-

sindeki peşinat tutarına kadar Finansal kirala-

ma kuruluşuna ödenebilir.

** Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıflarda yer alan NACE 

kodlarında faaliyet gösteren işletmeler içindir. **

****Orta-yüksek ve yüksek teknoloji sınıfındaki işlet-

meler içindir.****

Kimler Başvurabilir?

•  İleri Girişimci Eğitimi alan girişimcinin Türk Ti-
caret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi 
statüsünde kurmuş olduğu ve İleri Girişimci Fa-
aliyet Konuları Tablosunda yer alan NACE kod-
larında faaliyet gösteren işletmeler

•  İŞGEM’de ve TEKMER’de yer alan işletmeler için 
Girişimcilik Eğitimi şartı aranmaz

 Başvuru Koşulları

•  Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında 
sağlanan ileri girişimci eğitimini tamamlamış 
olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.

•  Başvuru yapılabilmesi için ileri girişimci eğiti-
minin işletme kuruluş tarihinden önce tamam-
lanmış olması gerekir.
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•  Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret 
Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye 
şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir. 
(Adi Ortaklıklar desteklenmemektedir)

•  Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu 
işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 ol-
malıdır. Program süresinde girişimcinin ortaklık 
payı %50’nin altına düşmemelidir.

•  İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile 
son bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişimci-
nin daha önce bu programdan veya Yeni Giri-
şimci Desteğinden faydalanmamış olması ge-
rekmektedir.

•  Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç 
yıl öncesinden destek programına başvurduğu 
tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dı-
şında; 

  » gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, 

  » tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir fir-
mada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması 

gereklidir.

Nasıl Başvurulur?

KOSGEB Uygulama Birimlerine e-devlet üzerin-

den başvuru yapılmaktadır.

İletişim Bilgileri

E-posta : girisimcilik@kosgeb.gov.tr

Telefon : 0312 595 2800

Adres : KOSGEB İdaresi Başkanlığı Hacı 
Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32

 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

•  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

•  Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Baş-
kanlığı

Desteğin Amacı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Tek-

noloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamın-

da Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji 

seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürün-

lerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi 

haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapıla-

cak yatırım projelerinin desteklenmesi

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsa-

mında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek tekno-

loji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek 

ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik 

önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik 

yatırım projesi olan KOBİ’ler

Destek Türü

Geri Ödemeli /Ödemesiz Destek

•  Makine – Teçhizat Desteği:  İşletmeye; ya-
tırım projesine konu ürünün üretilmesi ile 
ilişkili olan makine-teçhizat ve kalıp giderleri 
için geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri 
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ödemeli destek birlikte sağlanır.

•  Yazılım Giderleri Desteği:  İşletmeye, yatı-
rım projesine konu ürünün üretilmesi ile iliş-
kili olan yazılım giderleri kapsamında yeni 
alınacak yazılımın lisans bedeli ve/veya proje 
süresi içindeki zaman sınırlı lisans kullanım 
bedeli için geri ödemeli veya geri ödemesiz 
ve geri ödemeli destek birlikte sağlanır.

•  Personel Gideri Desteği:  Yatırım Projesi 
kapsamında yeni istihdam edilecek personel 
için geri ödemesiz olarak destek verilir. Ko-
mitenin desteklemeye ilişkin karar tarihin-
den önceki son 4 (dört) ay içinde İşletmede 
istihdam edilmemiş olan personel yeni istih-
dam olarak kabul edilir. Kurul kararında, des-
tek talep edilen personelin; sayısı, niteliği 
ve destek süresi yer alır. Komite tarafından 
uygun bulunan gider kalemine ilişkin belirle-
nen desteklemeye esas tutar dikkate alınarak 
personel giderine ilişkin destek ödemesi ger-
çekleştirilir.

•  Referans Numune Gideri Desteği:  Üretile-
cek olan ürünün standartları sağlayıp sağla-
madığına dair testlerin yapılması sürecinde, 
üretilen ürünün muadilleri ile kıyaslanma-
sında ve analizinde kullanılabilecek referans 
numune alımına ilişkin giderlere geri ödemeli 
veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek 
birlikte sağlanır. Referans numune gideri için 
desteklemeye esas tutar; destekleme kararı 
alınan makine-teçhizat desteği için onayla-
nan toplam desteklemeye esas tutarın %5 

(beş)’ini geçemez. 

•  Hizmet Alımı Desteği: Yatırım Projesi süre-
since hizmet alımı desteği kapsamındaki gi-
derlere geri ödemeli veya geri ödemesiz ve 
geri ödemeli destek birlikte sağlanır. 

  » Eğitim ve danışmanlık giderleri 

  » Tasarım giderleri 

  » Test-analiz ve kalibrasyon giderleri, 

  » Bilgi transferi giderleri

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

Stratejik Ürün Destek Programı Uygulama Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

•  Destek Üst Limiti: Program kapsamında ve-
rilecek desteklerin toplam üst limiti, geri öde-
mesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL 
ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüz-
bin) TL olmak üzere 6.000.000 (altımilyon) 
TL’dir.

Destek Oranı 

•  Personel gideri desteği haricindeki tüm gider-
ler için uygulanacak destek oranı %60 (alt-
mış)’tır. Bu orana göre hesaplanacak desteğin 
%30 (otuz)’u geri ödemesiz ve %70 (yetmiş)’i 
geri ödemeli olarak sağlanır. Program kapsa-
mında personel gideri haricinde verilecek des-
tekler geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri 
ödemeli birlikte verilir.

•  Personel giderleri için destek oranı dikkate 
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alınmaksızın; Stratejik Ürün Destek Programı 
Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yönte-
mine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz 
destek sağlanır. Personel gideri desteği üst 
limiti, programın geri ödemesiz destek üst li-
mitinin %30 (otuz)’unu geçemez.

Kimler Başvurabilir?

Bu programa Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi 

statüsündeki işletmeler başvurabilir.

Başvuru Koşulları

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı 

planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakan-

lığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yap-

maya davet edilerek Portal üzerinden KOSGEB’e 

yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve 

KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan işletmeler 

başvurabilir.

Nasıl Başvurulur?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Destek 

başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. htt-
ps://giris.turkiye.gov.tr/Giris/
Ayrıca bilgi almak için 444 1 567 veya

KOSGEB İl Müdürlükleri: https://www.kosgeb.
gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 (312) 595 28 00

Adres : KOSGEB İdaresi Başkanlığı Hacı 
Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 
06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/
https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler
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T.C. TİCARET BAKANLIĞI

5448 SAYILI HİZMET İHRACATININ 
TANIMLANMASI, SINIFLANDIRILMASI VE 
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR 

Sorumlu Kurum

•  Ticaret Bakanlığı

•  Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü 

•  Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Daire 
Başkanlığı

Başvuru Yapılacak Birim

Yararlanıcıların gerçekleştireceği ön onay ve des-

tek başvuruları ile iş birliği kuruluşlarının (Hizmet 

İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği hariç) ve 

milli katılım organizatörlerinin gerçekleştireceği 

destek başvuruları için;

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği İş-

birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatör-

lerinin gerçekleştireceği ön onay ve HİSER proje 

onayı başvuruları ile Hizmet İhracatçıları Birliği 

Genel Sekreterliğince gerçekleştirilecek tüm ön 

onay, HİSER proje onayı ve destek başvuruları 

için; Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlü-

ğü

Desteğin Amacı

Türkiye’de yer alan döviz kazandırıcı hizmet sek-

törlerinin ihracatında sürdürülebilir bir artış ger-

çekleştirilebilmesi amacıyla hizmet ihracatına 

yönelik kurumsal kapasitenin oluşturulması, güç-

lendirilmesi, uluslararası pazarlara açılabilmeleri 

ve söz konusu pazarlardaki tutunma faaliyetleri-

nin desteklenmesi amaçlanmaktadır.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

162

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinde, fikri mülki-

yeti yoğun kültür endüstrilerinden film, animas-

yon ve dijital sanat sektörlerinin uluslararası pa-

zarlara yönelik hizmet ihracatı gerçekleştirmeleri 

desteklenmektedir.

Destek Türü

DEVLET YARDIMI PROGRAMI

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sı-

nıflandırılması Ve Desteklenmesi Hakkında Karar

• Tescil ve Koruma Desteği
Yararlanıcıların ürünlerinin, hizmetlerinin veya 

yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışın-

da tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 

oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında 

desteklenir.

•  Pazara Giriş Belgeleri Desteği
Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen 

belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara 

ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 

600.000 TL tutarında desteklenir.

•  Acente Komisyon Desteği
Yararlanıcıların film sektöründeki yapımlarının 

yurt dışında satışına ve dağıtımına ilişkin acen-

te komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 

oranında ve yıllık en fazla 720.000 TL tutarında 

desteklenir.

•  Birim Desteği
Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim 

ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile bi-

rimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin bel-

gelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 

oranında ve birim başına yıllık en fazla 600.000 

TL tutarında desteklenir.

•  Korsanla Mücadele Giderleri Desteği
Yurt dışında gösterimi yapılan filmlerin fikri mül-

kiyet haklarına sahip veya bu hakların kullanımı 

için yetkilendirilmiş yapımcı veya dağıtımcı şir-

ketlerin korsanla mücadele kapsamındaki koru-

ma giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 

3 film için %50 oranında ve film başına en fazla 

240.000 TL tutarında karşılanır.

Animasyon filmleri için yukarıda belirtilen destek 

%60 oranında uygulanır.

•  Dublaj veya Altyazı Giderleri Desteği
Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketlerin bir 

filmin yurt dışında pazarlanmasına ilişkin dublaj 

veya altyazı giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık 

en fazla 2 film için %50 oranında ve yabancı dil 

başına en fazla 240.000 TL tutarında desteklenir.

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler aynı 

film için yukarıda düzenlenen destek unsurundan 

dublaj ve altyazı giderleri kapsamında toplam en 

fazla 8 yabancı dil için yararlanır.

Dublaj ve altyazı giderlerinin bir sözleşme uyarın-

ca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapıla-

rak film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura 

edilmesi halinde de söz konusu giderler aynı oran 

ve tutarda desteklenir.
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Animasyon filmleri ile Türkiye’nin sosyal, tarihi, 

kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel film-

ler için yukarıda belirtilen destek %60 oranında 

uygulanır.

•  Film Platosu ve Stüdyosu Kullanım Gider-
leri Desteği

Türkiye’de çekilen veya üretilen yabancı filmlerin 

film platosu/stüdyosu kirasına ilişkin kira gider-

leri %20 oranında ve film başına 2.400.000 TL 

tutarında ödenir. Destek ödemesi doğrudan film 

platosu/stüdyosu işleten Türkiye’de yerleşik şir-

kete yapılır.

•  Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dı-

şına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faali-

yetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; 

yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 

4.800.000 TL, işbirliği kuruluşları için %60 ora-

nında ve yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında 

desteklenir.

•  Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği
Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının birey-

sel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık 

tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin 

giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 

180.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belir-

lenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde 

bir takvim yılı içinde en fazla 3 yurt dışı prestijli 

etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik 

başına en fazla 360.000 TL tutarında desteklenir.

•  Milli Katılım Tanıtım Desteği
İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatör-

lerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım 

etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %60 oranında 

ve etkinlik başına en fazla 1.200.000 TL tutarın-

da desteklenir.

•  Ürün Yerleştirme Desteği
Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, bel-

gesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı 

ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderle-

ri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 

oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirli-

ği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 

2.400.000 TL tutarında desteklenir.

•  Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret 
Heyeti Programları Desteği

İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun 

görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet 

gerçekleştirdikleri; sektörel alım heyeti program-

larına ilişkin giderleri %50 oranında ve program 

başına en fazla 600.000 TL, sektörel ticaret he-

yeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında 

ve program başına en fazla 900.000 TL tutarında 

desteklenir.

•  HİSER Projesi Desteği
İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uy-

gun görülen HİSER projelerinin ihtiyaç analizi, 

eğitim, danışmanlık, organizasyon ve istihdam 

giderleri %75 oranında ve proje başına en faz-

la 4.800.000 TL, bir takvim yılı içinde en fazla 
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10’ar adet gerçekleştirilen sektörel ticaret he-

yeti ve sektörel alım heyeti programlarına iliş-

kin giderleri %75 oranında ve faaliyet başına en 

fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, 

projenin performansına göre Bakanlık tarafın-

dan 2 yıla kadar uzatılabilir.

•  Sanal Fuar Organizasyon Desteği
İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uy-

gun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon gi-

derleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 

600.000 TL tutarında desteklenir.

•  Yarışma ve Etkinlik Desteği
İşbirliği kuruluşlarının kültürel ve yaratıcı en-

düstri hizmetleri sektörüne yönelik olarak dü-

zenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görü-

len bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma 

veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve 

etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında 

desteklenir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sı-

nıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar 

ile Mezkûr Kararın Kültürel ve Yaratıcı Endüstri 

Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esasları-

na İlişkin Genelge

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Yararlanıcı ya da İşbirliği Kuruluşlarının yapacağı 

destek türü ve başvurusuna yönelik oranlar %20

-%70 arasında değişiklik göstermektedir.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve 

kuruluşları ile sektörel çatı kuruluşları ve hiz-

met sektörlerindeki diğer kuruluşlar,

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Hizmet İhracatçıları 

Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ticaret 

ve/veya sanayi odaları,

Kültürel ve yaratıcı endüstri hizmetleri sektö-

ründe faaliyet gösteren dernekler/birlikler,

Türkiye’de yerleşik film şirketleri, dijital sanat 

şirketleri, internet yayın platform işletmecileri 

ile kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörlerinde 

faaliyet gösteren ve Bakanlık tarafından uygun 

görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşlar baş-

vurabilir.

Başvuru Koşulları

HİSER Proje onayı başvuruları, ön onay başvu-

ruları, destek başvuruları ve söz konusu baş-

vurular ile ilgili bildirimler incelemeci kuruluşa 

yapılır.

İncelemeci kuruluşa ibrazı zorunlu başvuru bel-

geleri ile incelemeci kuruluş tarafından ibrazı 

talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, başvuru 

sahibine ait KEP adresi aracılığıyla incelemeci 

kuruluşun KEP adresine iletilmesi gerekmekte-

dir.
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Başvuru yapabilmek için Hizmet İhracatçıları 

Birliğine üye olunması şartı aranır. En az iki yıl 

önce kurulmuş olma şartı aranır. Film yapımcısı 

şirketler için Kültür ve Turizm Bakanlığından 

alınan yapımcı belgesi ve dağıtımcı şirketler 

için desteğe konu edilen filmin dağıtımcısı 

olduğuna dair sözleşme ibrazı gerekmektedir. 

İlave başvuru belgelerine https://ticaret.gov.tr/
destekler/hizmet-sektoru-destekleri/hizmet-
ihracatinin-tanimlanmasi-siniflandirilmasi-ve-
desteklenmesi-hakkinda-karar/kulturel-ve-
yaratici-endustri-hizmetleri-sektoru adresinden 

ulaşılabilir.

İletişim Bilgileri

Ticaret Bakanlığı:

E-posta : 

kulturelyaraticihizmetleruht@ticaret.gov.tr

Telefon : 0 (312) 204 75 00

KEP : ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

Adres : Söğütözü Mahallesi 2176. Sk. No: 63 
Çankaya / ANKARA

Hizmet İhracatçıları Birliği:

E-Posta : info@hib.org.tr

Telefon : 0 212 454 01 00 

KEP : hib@hs01.kep.tr

Adres : Yenibosna Merkez Mahallesi 
Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / 

İSTANBUL

2564 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET 
SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEĞİ

Sorumlu Kurum

•  Ticaret Bakanlığı

•  Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü

•  Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Daire 
Başkanlığı

Başvuru Yapılacak Birim

Yararlanıcıların destek başvuruları için Hizmet 

İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğini; işbirliği 

kuruluşlarının/koordinatör kuruluşun destek baş-

vuruları için ise Uluslararası Hizmet Ticareti Ge-

nel Müdürlüğü,

Desteğin Amacı

TURQUALITY® Destek Programı: döviz kazan-

dırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve 

Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların 

markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetle-

rin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı bir-

liklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında 

şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma süre-

cinde yurt içi ve yurt dışındaki harcamalarının, 

Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına 

yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve 

organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörle-

rine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının 

oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde 

ve yurt dışında gerçekleştirilecek harcamalarının 

https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/hizmet-ihracatinin-tanimlanmasi-siniflandirilmasi-ve-desteklenmesi-hakkinda-karar/kulturel-ve-yaratici-endustri-hizmetleri-sektoru
https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/hizmet-ihracatinin-tanimlanmasi-siniflandirilmasi-ve-desteklenmesi-hakkinda-karar/kulturel-ve-yaratici-endustri-hizmetleri-sektoru
https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/hizmet-ihracatinin-tanimlanmasi-siniflandirilmasi-ve-desteklenmesi-hakkinda-karar/kulturel-ve-yaratici-endustri-hizmetleri-sektoru
https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/hizmet-ihracatinin-tanimlanmasi-siniflandirilmasi-ve-desteklenmesi-hakkinda-karar/kulturel-ve-yaratici-endustri-hizmetleri-sektoru
https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/hizmet-ihracatinin-tanimlanmasi-siniflandirilmasi-ve-desteklenmesi-hakkinda-karar/kulturel-ve-yaratici-endustri-hizmetleri-sektoru
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desteklenmesidir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet 

gösteren Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve 

kuruluşların (Film, animasyon, belgesel yapımcı 

dağıtımcısı vb.) markalaşmalarına (Türk markası) 

yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerin destek-

lenmesi.

Destek Türü

Devlet Yardım Programı 

Marka Destek Programı

•  Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmet-
leriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledik-
leri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ürün 
ve hizmet tesciline/akreditasyona ilişkin harca-
maları ile destek kapsamına alınan markaları-
nın yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi 
ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında 
yıllık en fazla 600.000 TL,

•  Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmet-
leriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirle-
dikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin 
olarak gerçekleştirilen, Genelgede belirtilen 
reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, %50 
oranında yıllık en fazla 4.800.000 TL,

•  Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça 
onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan 
markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak açtıkları 
yurt dışı birimlere ilişkin;

  » Vergi/resim/harç dâhil olmak üzere brüt kira, 

depo için ardiye gideri, belediye giderleri, anılan 

birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal 

araştırması ve komisyon harcamaları ile huku-

ki danışmanlık giderleri, %50 oranında yıllık en 

fazla 7.200.000 TL,

  » Kiralanan birimlerin konsept mimari çalışma ve 

kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri, 

%50 oranında yıllık en fazla 3.600.000 TL,

•  Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlık-
ça onaylanan ülkelerde faaliyet gösteren ve 
farklı markaların satıldığı teşhir mekanı/büyük 
mağazalar/marketlerde destek kapsamına alı-
nan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak ki-
raladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, 
stant vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin 
olarak vergi/resim/harç dahil brüt kira, belediye 
giderleri, komisyon ve konsept mimari çalışma-
ları harcamaları, anılan birimlerin kiralanmasına 
yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki da-
nışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kuru-
lum/dekorasyon giderleri, %50 oranında yıllık 
en fazla 2.400.000 TL,

•  Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya 
avantaj sağlayan ya da yurt dışı birim açılışı 
ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen kalite, 
hijyen, süreç, çevre, insan can, mal emniyeti ve 
güvenliğini gösterir işaret/belge/sertifikaların 
yanı sıra; destek kapsamına alınan markalı ürün/
hizmetleriyle ilgili ruhsatlandırma, test ve diğer 
işlemlerine yönelik Genelgede belirtilen gider-
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ler, %50 oranında yıllık en fazla 2.400.000 TL,

•  Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça 
onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan 
markaları ile ilgili olarak franchising sistemi ile 
faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 adet ma-
ğazaya ilişkin;

  » Kira giderleri %50 oranında anılan birimlerin her 

biri için en fazla iki yıl süresince %50 oranında 

ve birim başına yıllık en fazla 600.000 TL,

  » Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harca-

maları, %50 oranında ve birim başına en fazla 

600.000 TL,

•  Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını ar-
tırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen 
danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri, %50 
oranında ve yıllık en fazla 3.600.000 TL,

•  Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmet-
leriyle ilgili olarak istihdam edilen ve nitelikleri 
Genelgede belirtilen personelin istihdamına 
yönelik giderleri, aynı anda en fazla 6 kişi için, 
%50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL,

•  Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmet-
leriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledik-
leri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki pazar 
araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin gi-
derleri, veri madenciliği/veri izleme/değerlen-
dirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar 
da dâhil olmak üzere %50 oranında ve yıllık en 
fazla 1.200.000 TL,

•  Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmet-
leriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı 

etkinlik katılımlarına yönelik Genelgede belir-
tilen giderleri %50 oranında ve etkinlik başına 
en fazla 300.000 TL,

•  Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmet-
leriyle ilgili olarak gerçekleştirilen yurt içi et-
kinlik katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen 
giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en 
fazla 300.000 TL,

•  Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmet-
leriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledik-
leri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere yönelik 
gerçekleştirilen acente komisyon giderleri %50 
oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL,

•  Uluslararası pazarda görünürlüğün sağlanması 
amacıyla Bakanlık tarafından belirlenen ulusla-
rarası kuruluşlara üyelik giderleri %50 oranında 
ve yıllık en fazla 1.200.000 TL,

•  Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, 
belgesel, dizi, animasyon filmi ve program for-
matı ile dijital oyunlara, destek kapsamına alı-
nan markalı ürün/hizmetlerin yerleştirilmesine 
yönelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 
1.400.000 TL,

TURQUALITY® Destek Programı

•  Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça 
onaylanan ülkelerde, TURQUALITY® Programı 
kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle il-
gili olarak; Açtıkları, aynı anda en fazla 50 adet 
mağazaya ilişkin giderleri,

•  Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya 
avantaj sağlayan ya da yurt dışı birim açılışı 
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ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen kalite, 
hijyen, süreç, çevre, insan can, mal emniyeti ve 
güvenliğini gösterir işaret/belge/sertifikaların 
yanı sıra;

•  TURQUALITY® Programı kapsamına alınan 
markalı ürün/hizmetleriyle ilgili ruhsatlandır-
ma, test ve diğer işlemlerine yönelik Genelge-
de belirtilen giderleri,

•  TURQUALITY® Programı kapsamına alınan 
markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak istihdam 
edilen ve nitelikleri Genelgede belirtilen aynı 
anda en fazla 10 personelin istihdamına yöne-
lik giderleri,

•  TURQUALITY® Programı kapsamına alınan mar-
kalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar 
olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan 
ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirilen, Genel-
gede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama 
harcamaları,

•  Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça 
onaylanan ülkelerde,

•  TURQUALITY® Programı kapsamına alınan 
markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak;

1. Açtıkları, aynı anda en fazla 50 adet mağazaya 

ilişkin;

  » Vergi/resim/harç dâhil olmak üzere brüt kira, be-

lediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına 

yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon 

harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

  » Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve ku-

rulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 

(yurt dışı birim başına en fazla 2.400.000 TL),

2. Açtıkları ön tanı merkezi, ofis, depo, satış 

sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı 

markaların satıldığı teşhir mekânı/büyük ma-

ğazalar/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, de-

korasyonlu köşe, kiosk, stant vb. tahsis edilmiş 

satış alanlarına ilişkin;

  » Vergi/resim/harç dâhil olmak üzere brüt kira, 

depo için ardiye gideri, belediye giderleri, anılan 

birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal 

araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki 

danışmanlık giderleri,

  » Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve ku-

rulum/dekorasyon /teknik donanım harcamaları 

(birim başına en fazla 2.400.000 TL),

3. Franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek en 

fazla 100 adet mağaza için;

  » Kira giderleri (anılan her bir birim için en fazla iki yıl 

süresince ve birim başına yıllık en fazla 2.400.000 

TL),

  » Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcama-

ları (birim başına en fazla 1.200.000 TL),

•  TURQUALITY® Programı kapsamına alınan 
markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef 
pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onay-
lanan ülkelerdeki veri madenciliği/veri izleme/
değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki 
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raporlar da dâhil olmak üzere Pazar araştırması 
çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri,

•  Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artır-
mak üzere alacakları, Genelgede belirtilen da-
nışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri,

•  TURQUALITY® Programı kapsamına alınan 
markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak gerçek-
leştirdikleri yurt dışı etkinlik katılımlarına yöne-
lik Genelgede belirtilen giderleri,

•  TURQUALITY® Programı kapsamına alınan 
markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak gerçek-
leştirilen yurt içi etkinlik katılımlarına yönelik 
Genelgede belirtilen giderleri,

•  TURQUALITY® Programı kapsamına alınan mar-
kalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar 
olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ül-
kelere yönelik gerçekleştirilen acente komisyon 
giderleri,

•  Uluslararası pazarda görünürlüğün sağlanması 
amacıyla Bakanlık tarafından belirlenen ulusla-
rarası kuruluşlara üyelik giderleri,

•  Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, bel-
gesel, dizi, animasyon filmi ve program forma-
tı ile dijital oyunlara, TURQUALITY® Programı 
kapsamına alınan markalı ürün/hizmetlerinin 
yerleştirilmesine yönelik giderleri”

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

İşbirliği kuruluşlarının iştigal sahasına giren hiz-

met sektörlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması 

amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında 

gerçekleştirecekleri, Genelgede belirtilen reklam, 

tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık ile 

pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin 

giderler;

1. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve iştigal ettiği 

sektörü tek başına temsil eden birlikler için 

%80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 

6.000.000 TL,

a) Bu kapsam dışında kalan birlikler için %80 ora-

nında ve proje başına yıllık en fazla 3.000.000 

TL,

b) Diğer işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve 

yıllık en fazla 1.200.000 TL, desteklenir.

2. Birden fazla birlik tarafından oluşturulan ve 

destek kapsamına alınan projeler, birlik başına 

3.000.000 TL desteklenir.

3. İşbirliği kuruluşlarının aynı anda iki projesi des-

teklenebilir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

2564 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri 

Markalaşma Destekleri Hakkında Karar ve 2564 

Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genel-

gesi

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Destek kalemlerine ilişkin düzenlenen destek 

oranları %50 ve %100 arasında oranında değiş-

mektedir.
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Kimler Başvurabilir?
Türkiye’de yerleşik olup film sektöründe faaliyet 

gösteren yararlanıcılar ile işbirliği kuruluşları des-

tek programına başvurabilir.

Başvuru Koşulları
https://www.ticaret.gov.tr/destekler/hiz-
met-sektoru-destekleri/doviz-kazandirici-hiz-
met-sektorleri-markalasma-destegi adresinden 

istenilen bilgi ve belgelere ulaşılabilir.

Nasıl Başvurulur?

Kapsama alınma için başvurular Bakanlığa 

müracaat eder.

Destek başvuruları Hizmet İhracatçıları Birliği’ne 

yapılır.  

İletişim Bilgileri

Ticaret Bakanlığı:
E-posta : 
kulturelyaraticihizmetleruht@ticaret.gov.tr
Telefon : 0 (312) 204 75 00
KEP : ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
Adres : Söğütözü Mahallesi 2176. Sk. No: 63 

Çankaya / ANKARA
Hizmet İhracatçıları Birliği:
E-Posta : info@hib.org.tr
Telefon : 0 212 454 01 00 
KEP : hib@hs01.kep.tr
Adres : Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi 

Caddesi No: 3 Bahçelievler / İSTANBUL

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/doviz-kazandirici-hizmet-sektorleri-markalasma-destegi
https://www.ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/doviz-kazandirici-hizmet-sektorleri-markalasma-destegi
https://www.ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/doviz-kazandirici-hizmet-sektorleri-markalasma-destegi
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TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON 
KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(TRT)

TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu), “TRT 

12 Punto Senaryo Günleri” kapsamında uzun ve 

kısa metrajlı Türk filmleri ve Türk yapımcıların dü-

şük paylı ortak olduğu uluslararası filmlerin ortak 

yapımcısı olarak filmlere maddi destek sağlamak-

tadır. Uzun metrajlı Türk filmlerine ise ön alım 

desteği ile maddi destek sağlanmaktadır. TRT 12 

Punto ile film endüstrisine maddi desteğin yanı 

sıra filmlerin uluslararası alanda görünür olma-

sının önünü açmak; ülkemizdeki yapımcıları ve 

yönetmenleri uluslararası film profesyonelleri ile 

bir araya getirmek, endüstrideki bağlantı ve ileti-

şimlerini geliştirmeleri için destek sağlamaktadır. 

TRT 12 Punto ayrıca Türk sinemasında farklı ko-

nuların, hikâyelerin filme dönüştürülmesini sağ-

lamak; hem deneyimli, hem genç sinemacıların 

gelecekteki film projelerini de desteklemektedir. 

Bununla birlikte TRT Uluslararası Belgesel Ödül-

leri kapsamında “TRT Proje Destek Yarışması” 

ile ulusal ve uluslararası belgesel kategorisinde 

destek sağlanmaktadır. Türkiye’de belgesel film 

anlatımının gelişmesini sağlamak, belgesel çe-

kecek yapımcı ve yönetmenlere, maddi kaynak 

sağlamak amaçlarıyla TRT Uluslararası Belgesel 

ödülleri düzenlenmektedir. Ayrıca TRT Geleceğin 

İletişimcileri yarışması, iletişim sektöründe çalış-

mak isteyen gençlere üretimlerini değerlendire-

bilecekleri bir platform sağlanmaktadır. 

trtbelgesel.com

trt12punto.com

trtgeleceginiletisimcileri.com

http://trtbelgesel.com
http://trt12punto.com
http://trtgeleceginiletisimcileri.com
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TRT 12 PUNTO SENARYO GÜNLERİ

Sorumlu Kurum

TRT Genel Müdürlüğü

Başvuru Yapılacak Birim

TRT Sinema Müdürlüğü

Desteğin Amacı

TRT olarak TRT 12 Punto ile uzun ve kısa met-

rajlı Türk filmlerinin ve Türk yapımcıların düşük 

paylı ortak olduğu uluslararası filmlerin ortak 

yapımcısı olarak filmlere maddi destek sağla-

mak; Uzun metrajlı Türk filmlerine ön alım des-

teği ile maddi destek sağlamak; TRT 12 Punto 

ile film endüstrisine maddi desteğin yanı sıra 

filmlerin uluslararası alanda görünür olmasının 

önünü açmak, yapımcıları ve yönetmenleri ulus-

lararası film profesyonelleri ile bir araya getir-

mek, endüstrideki networklerini geliştirmeleri 

için onları desteklemek; TRT 12 Punto ile Türk 

sinemasında farklı konuların, hikâyelerin filme 

dönüştürülmesini sağlamak; hem deneyimli, 

hem genç sinemacıların gelecekteki film proje-

lerini desteklemektir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

TRT 12 Punto ile uzun ve kısa metrajlı Türk film-

lerinin ve Türk yapımcıların düşük paylı ortak 

olduğu uluslararası filmlere maddi destek sağla-

maktadır. Film endüstrisine maddi/nakdi deste-

ğin yanı sıra, sinemacıların uluslararası alandaki 

çalışmalarını da desteklemektedir.

Destek Türü

Nakdi desteğin yanı sıra TRT 12 Punto’da ortak 

yapım ve ön alım ödülü alan projelerin Türki-

ye’de ve dünyada görünürlüğünü desteklemek, 

sinemacıların networklerini geliştirebilecekleri 

ortamlar oluşturmak, projelere bu konularda da-

nışmanlık sağlamak; TRT 12 Punto’da yer alan 

panel, masterclass, söyleşilerle; TRT 12 Punto 

Meetings ismindeki ortak yapım marketi ile dün-

ya film endüstrisinin önemli kuruluşlarının yöne-

ticileriyle Türk sinemacıları bir araya getirmek 

konusunda destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

500.000-1.200.000 TL arası destek verilebilir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TRT Satın Alma Yönetmeliği

Kimler Başvurabilir?

TRT 12 Punto’ya Senaryo aşamasındaki uzun 

metrajlı Türk film projeleri, senaryo aşamasındaki 

kısa metrajlı Türk film projeleri ve Türk bir yapım-

cının düşük paylı ortak olduğu, senaryo aşama-

sındaki uluslararası film projeleri bir tüzel kişilik 

üzerinden başvurabilir.

Başvuru Koşulları

Senaryo aşamasındaki uzun metrajlı Türk film 

projeleri, senaryo aşamasındaki kısa metrajlı Türk 

film projeleri ve Türk bir yapımcının düşük paylı 

ortak olduğu, senaryo aşamasındaki uluslararası 
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ULUSLARARASI TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ 
Sorumlu Kurum

TRT Genel Müdürlüğü

Başvuru Yapılacak Birim

TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü
Desteğin Amacı

Amatör ve profesyonel belgeselcilerin desteklen-
mesi, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaş-
masına katkıda bulunulması, belgeselcilerin bu-
luşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir 
zemin oluşturulması.
Desteğin Konusu ve Kapsamı

Belgesel film, Belgesel fikir ve proje (amatör, pro-
fesyonel)
Destek Türü

Finansal
Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TRT Satın Alma Yönetmeliği

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen ulusal/ulusla-
rarası festivaller, doğa, çevre ve belgesel odaklı 
organizasyonlar.

Başvuru Dönemi

Yıl boyunca

İletişim Bilgileri

Cihat Şerif Ağırman (Koordinatör) 

E-posta : cihat.agirman@trt.net.tr
Telefon : 0232 411 42 00

Adres : Mimar Sinan Mah. 1420 Sokak No 87 
Konak / İZMİR

film projelerinin sahibi olan tüzel kişiler 12 Punto 

web sayfasında belirtilen ayrıntılı formu (https://
basvuru.trt12punto.com) doldurmak suretiyle 

12 Punto’ya başvurabilirler.

Nasıl Başvurulur?

Yapımcılar, her yıl 12 Ocak’ta başlayıp 12 Şu-

bat’ta sona eren TRT 12 Punto başvuru döne-

mi içerisinde TRT 12 Punto’nun web sitesinde 

ve sosyal medya hesaplarında belirtilen ayrıntılı 

form (https://basvuru.trt12punto.com)

Başvuru Dönemi

Her yıl 12 Ocak-12 Şubat arası başvurulabilir.

İletişim Bilgileri 

E-posta : 12punto@trt.net.tr 

Telefon : +90 312 463 46 40

https://basvuru.trt12punto.com
https://basvuru.trt12punto.com
https://basvuru.trt12punto.com
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TRT BELGESEL ADINA FESTİVAL 
ORTAKLIĞI- KATEGORİ AÇMA-ÖDÜL 
TAKDİM

Sorumlu Kurum

TRT Genel Müdürlüğü

Başvuru Yapılacak Birim

TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü

Desteğin Amacı

Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen ulusal/ulusla-

rarası film festivalleri ile doğa ve belgesel odaklı 

etkinliklerde katılımcı/partner/iş ortağı/kurum 

ödülü çerçevesinde yer alarak, TRT Belgesel mar-

kasının görünürlüğünün ve kurumsal etkisinin ar-

tırılması. 

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Belgesel film, video, animasyon, belgesel tema-

lı senaryo, TV formatı, özgün yazılı eserler gibi 

belgeselcilik kapsamındaki içeriklerin üretimine/

geliştirilmesine destek sağlanmaktadır.

Destek Türü

Finansal

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen ulusal/ulus-

lararası festivaller, doğa, çevre ve belgesel odaklı 

organizasyonlar

Başvuru Dönemi

Yıl boyunca

İletişim Bilgileri

Cihat Şerif Ağırman (Koordinatör)

E-posta : cihat.agirman@trt.net.tr

Telefon : 0232 411 42 00

Adres : Mimar Sinan Mah. 1420 Sokak No 87 
Konak / İZMİR
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TRT BELGESEL DESTEK FONU

Sorumlu Kurum
TRT Genel Müdürlüğü

Başvuru Yapılacak Birim
TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü

Desteğin Amacı
Belgesel çalışmaları yapan amatör kişi ya da 

gruplar, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin 

ilgili fakülteleri, öğrencilere destek sağlanması.

Desteğin Konusu ve Kapsamı
Belgesel film, video, animasyon, belgesel tema-

lı senaryo, TV formatı, özgün yazılı eserler gibi 

belgeselcilik kapsamındaki içeriklerin üretiminin/

geliştirilmesinin desteklenmesi.

Destek Türü
Finansal, danışmanlık, yapım ortaklığı

Kimler Başvurabilir?

Belgesel çalışmaları yapan amatör kişi ya da 

gruplar, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin 

ilgili fakülteleri, öğrenciler.

Başvuru Dönemi
Her yılın ilk 3 ayı.

İletişim Bilgileri
Cihat Şerif Ağırman (Koordinatör)
E-posta : cihat.agirman@trt.net.tr
Telefon : 0232 411 42 00
Adres : Mimar Sinan Mah. 1420 Sokak No 87 

Konak / İZMİR

TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ 
YARIŞMASI

Sorumlu Kurum

TRT Genel Müdürlüğü

Başvuru Yapılacak Birim

TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

İletişim sektöründe çalışmak isteyen gençlere 

üretimlerini değerlendirebilecekleri bir platform 

sağlanması ve farklı kategorilerde ürettikleri 

eserlerin profesyonel medya çalışanlarının de-

ğerlendirmelerine sunulmasına olanak sağlanma-

sı.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

İletişimin geleceğini oluşturan gençlerin; belge-

sel, kısa film, animasyon, haber, podcast, radyo 

drama, radyo belgeseli, radyo programı, internet 

haberi, internet sitesi vb. kategorilerde eser üret-

melerini teşvik etmek amaçlanmakta olup üret-

tikleri eserleri profesyonel çalışanlara değerlen-

dirip onları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen 

yarışma tüm üniversite öğrencilerini kapsamak-

tadır.

Destek Türü

Nakdi Destek (Ödül Tutarı)

Her yıl güncellenen parasal ödüller

Her kategori için ödül heykeli

Katılım Belgesi
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Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Ödül tutarları her yıl güncellenir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TRT Mevzuatı

Kimler Başvurabilir?

Üniversite eğitimleri devam eden ön lisans ve li-

sans öğrencileri.(Gerçek kişi)

Başvuru Koşulları

Yarışma katılım koşulları 

www.geleceginiletisimcileri.com 
adresinden yayınlanmakta ve her yıl güncellen-

mektedir.

Nasıl Başvurulur?

www.geleceginiletisimcileri.com 
adresinden kişisel başvuru yapılabilir.

Başvuru Dönemi

Eylül –Temmuz ayları arası

İletişim Bilgileri

E-posta : geleceginiletisimcileri@trt.net.tr

Telefon : 0 312 463 39 00

Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş 
Bulvarı Or-An Çankaya / ANKARA

ULUSAL VE ULUSLARARASI FİLM 
FESTİVALLERİNE PARTNERLİK YA DA 
KURUMSAL İŞ ORTAKLIĞI

Sorumlu Kurum
TRT Genel Müdürlüğü

Başvuru Yapılacak Birim

•  TRT Sinema Müdürlüğü

•  Ulusal ve Uluslararası Film Festivalleri Destekleri

Desteğin Amacı

TRT’nin desteği ile film endüstrisinin önemli un-

surlarından olan film festivallerinin geliştirilmesi 

ve sürdürülebilir kılınmasının sağlanması; kurum-

sal iş ortaklığı, partnerlik ve/ya ödüller yolu ile 

film festivallerinin desteklenmesi.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

TRT, ulusal ve uluslararası film festivallerine 

partner ya da kurumsal iş ortağı olarak nakdi 

destek sağlayabilmektedir. Yanı sıra, festivallerin 

çeşitli yarışma kategorilerinde, film marketlerin-

de ve proje geliştirme platformlarında TRT’nin 

belirlediği bir üyenin jüride yer alması kaydıyla 

TRT ödülü verilerek film festivallerini destekle-

mektedir.

Destek Türü

Nakdi desteğin yanı sıra TRT’den konuşmacıların 

yer aldığı panel, masterclass, söyleşi, konferans-

lar ile film festivallerinin ve film endüstrisinin 

desteklenmesi.

http://www.geleceginiletisimcileri.com 
http://www.geleceginiletisimcileri.com 
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Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

50.000-80.000 TL arasında destek verilebilir

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

TRT Satın Alma Yönetmeliği

Kimler Başvurabilir?

Festivali organize eden mahalli idare, dernek, va-

kıf veya şirket gibi kamu/tüzel kişiler

Başvuru Koşulları

Film ve yan etkinlikler programı, hacmi, boyutu, 
içeriği, teması ve uluslararası alandaki yeri kabul 
görmüş olan, geniş bir hedef kitlesine sahip ulu-

sal ve uluslararası festivaller başvurabilir.

Nasıl Başvurulur?

Festivali organize eden mahalli idare, dernek, 
vakıf veya şirket gibi kamu/tüzel kişiler TRT’ye 
festival için talep edilen destek miktarının ve 
türünün belirtildiği dilekçe ile başvuruyu gerçek-
leştirirler. Başvurunun ilgili komisyon ve makam 
onayı ile kabul edilmesini müteakip başvuru sahi-
bi ile sözleşme yapılmakta ve festivalin akabinde 
söz konusu destekler fatura/gider pusulası karşı-

lığı ödenmektedir.

Başvuru Dönemi

Festivalin başlangıç tarihinden en geç 3 ay önce 

sona ermek üzere başvurulabilir.

İletişim Bilgileri

E-posta : 12punto@trt.net.tr 

Telefon :+ 90 312 463 46 40
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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 
(YÖK)

Sorumlu Kurum

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Başvuru Yapılacak Birim

Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkan-

lığı

Desteğin Amacı

•  Yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, ye-
nilikçi ve üstün nitelikli her türlü bilimsel araş-
tırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel 
etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen 
bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili 
çalışma ve uygulamaları teşvik etmek.

•  Doktora tezlerinin niteliğinin artırılması.

•  Danışman ve öğrencinin ortak başarısının öne-
mine dikkat çekilerek birlikte üretim kültürü-
nün geliştirilmesi.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

YÖK Üstün Başarı Ödülleri;

Bireysel, Kurumsal, Özel Alan ve Özel Ödül olmak 

üzere dört kategoride verilmektedir.  

Destek Türü

Prestij Ödülü

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

13 Mayıs 2017 tarih ve 30065 sayılı Resmî Ga-

zetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurulu Ödül 

Yönetmeliği”

Destek Alt-Üst Limit/Oran
Prestij Ödülü

Kimler Başvurabilir?

Bireysel Kategoride: 
Yılın doktora tezi ödülü için Türkiye’deki devlet 

ve vakıf yükseköğretim kurumlarında bir önceki 

yıl doktora tezini tamamlayan ve ilgili doktora 

programından mezun olanlar kişiler.

Kurumsal Kategoride: 
Kurumsal ödüller için Türkiye’deki tüm devlet ve 

vakıf yükseköğretim kurumları.   

Özel Alan Ödüllerinde: 
Türkiye’deki devlet ve vakıf yükseköğretim ku-

rumlarında çalışan öğretim elemanı ile Türkiye 

Cumhuriyeti uyruklu olan ve halen yurtdışındaki 

bir yükseköğretim kurumunda çalışan öğretim 

elemanları.
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Başvuru Koşulları

BİREYSEL ÖDÜLLER

Bireysel ödüller; Fen ve Mühendislik Bilimleri, 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Sağlık ve Spor Bilim-

leri, Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere dört 

farklı kategoride olup, doktora sahibi ile danış-

manı birlikte aday olabilmekte ve Yılın Doktora 

Tezi Ödülünü birlikte almaktadırlar.

Yılın Doktora Tezi Ödülü İçin İstenen Belgeler;

a. Başvuru Formu

b. Doktora Tez Sahibinin Özgeçmişi

c. Doktora Tez Danışmanı Özgeçmişi

d. Başvuru Gerekçe Raporu

e. Doktora Tezi/Sanatta Yeterlik Tezi/Sanatta 

Yeterlik Raporu (Başvuruda sisteme YÖK Ulusal 

Tez Merkezi üzerinden yüklenecektir)

f. Mezuniyet Belgesi (Adayın mezuniyetine iliş-

kin bilgiler başvuruda sisteme YÖKSİS üzerin-

den yüklenecektir)

g. Güzel Sanatlar ve Mimarlık kategorisinde baş-

vuru yapacak adaylar isteğe bağlı olarak Dok-

tora Tezi/Sanatta Yeterlik Tezi/Sanatta Yeterlik 

Raporu kapsamında hazırladıkları sergi, proje, 

resital, konser, tasarım, temsil gibi çalışmalarına 

ait video, resim, dosya vb. dokuman(lar)ı siste-

me yükleyebilirler.

KURUMSAL ÖDÜLLER

Kurumsal Ödüller; Dijital Dönüşüm 
ve Büyük Veri Çalışmaları, Toplumsal 
Sorumluluk, Uluslararası İş Birliği, 
Üniversite-İş Dünyası İş Birliği, Yerel 
Kalkınmaya Katkı olmak üzere beş farklı 
kategoride verilecektir. 

Kurumsal Ödüller İçin İstenen Belgeler;

1. Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışma-
ları Ödülü İçin;

a. Başvuru formu

b. Üniversite Senato Kararı

c. Başvuru Gerekçe Raporu

d. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili 

doküman(lar) (isteğe bağlı)

2. Toplumsal Sorumluluk Ödülü İçin;

a. Başvuru formu

b. Üniversite Senato Kararı

c. Başvuru Gerekçe Raporu

d. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili 

doküman(lar) (isteğe bağlı)

3. Uluslararası İş Birliği Ödülü İçin;

a. Başvuru Formu

b. Üniversite Senato Kararı

c. İş Birliği Yapılan Yurtdışındaki Yükseköğretim 

Kurumu ve/veya Araştırma Kurumu Yönetim 

Kurulu Kararı (varsa) veya Başvuru Uygunluğu 

Mektubu
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d. Başvuru Gerekçe Raporu

e. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili 

doküman(lar) (isteğe bağlı)

4. Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Ödülü İçin;

a. Başvuru Formu

b. Üniversite Senato Kararı

c. Sanayi Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı (var-

sa) veya Başvuru Uygunluğu Mektubu

d. Başvuru Gerekçe Raporu

e. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili 

doküman(lar) (isteğe bağlı)

5. Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü İçin

a. Başvuru Formu

b. Üniversite Senato Kararı

c. Başvuru Gerekçe Raporu

d. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili 

doküman(lar) (isteğe bağlı)

ÖZEL ALAN ÖDÜLLERİ

Özel Alan Ödülleri; Bilim Diplomasisi ve Milli Ye-

nilik olmak üzere iki kategoride verilecektir. 

Özel Alan Ödülleri İçin İstenen Belgeler;

1. Bilim Diplomasisi Ödülü İçin;

a. Başvuru formu

b. Başvuru Gerekçe Raporu

c. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili  

doküman(lar) (isteğe bağlı)

d. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan ve halen 

yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ça-

lışan öğretim elamanlarının çalıştıkları kurum-

dan alacakları görev belgesi

2. Milli Yenilik Ödülü İçin;

a. Başvuru formu

b. Başvuru Gerekçe Raporu

c. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili 

doküman(lar) (isteğe bağlı)

d. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan ve halen 

yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ça-

lışan öğretim elamanlarının çalıştıkları kurum-

dan alacakları görev belgesi

Nasıl Başvurulur?

YÖK, her yıl başvuru takvimini resmî internet si-

tesinden ilan eder. Bu ilanda, başvuru süresi, ödül 

türü ve alanı dikkate alınarak belirlenen başvuru 

şartlarına yer verilir.

https://odul.yok.gov.tr/ana-sayfa 

adresinden daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilmekte-

dir.

İletişim Bilgileri

Aslı Günay   : 0 312 298 73 67

Yasemin Ayata Alay : 0 312 298 74 83

Adres   :Yükseköğretim  
Kurulu   Başkanlığı Proje Geliştirme 
ve Destekleme Dairesi Başkanlığı 
Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 - 
Bilkent / Çankaya / ANKARA

https://odul.yok.gov.tr/ana-sayfa


Bu rehbere, telifhaklari.gov.tr web sitesi "Kültür Endüstrileri ve KİFAÇ" sekmesi altından "Yayınlar" 

bölümünden ulaşabilirsiniz.

http://telifhaklari.gov.tr
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