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Önsöz‹
KOlay B‹lgi Seti'ne, KOB‹'lerimizin ilgi duyaca¤› ve
baflvuru kayna¤› olarak istifade edece¤i yeni
k›lavuzlar eklenmesine yönelik çal›flmalar›m›z
devam etmektedir. Bu çal›flmalar sonucu “Sanayide
‹novasyon Yönetimi” (16), “5S K›lavuzu” (17),
“Stratejik Yönetim K›lavuzu” (18) ve “‹nsan
Kaynaklar› Yönetimi” (19) adl› kitapç›klar seriye
eklenmifltir.

‹stanbul Sanayi Odas› olarak, sanayimizin rekabet
gücünün art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar› için KOlay
B‹lgi Seti'nde yer alan k›lavuzlar›n haz›rl›¤›nda
eme¤i geçen ‹SO-KATEK üyelerine teflekkür
ediyoruz.

Kolay B‹lgi Seti içerisinde yer alan kitapç›klar›m›z›n
üyelerimize ve tüm sanayi kurulufllar›m›za yararl›
olmas›n› diliyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

C.Tan›l KÜÇÜK

‹stanbul Sanayi Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

‹stanbul Sanayi Odas› Kalite ve ‹htisas Kurulu
(‹SO-KATEK), baflta ‹stanbul Sanayi Odas› 
üyeleri olmak üzere Türk sanayiinin, kalite

ve teknoloji konular›nda ihtiyaç duyduklar› bilgiye,
çabuk, etkin ve verimli bir flekilde ulaflabilmelerine
katk›da bulunmak amac›yla 1999 y›l›nda
kurulmufltur ve o tarihten bu yana çal›flmalar›n›
aral›ks›z olarak devam ettirmektedir.

“Türk sanayiinin yüksek ve sürdürülebilir bir rekabet
gücü kazanmas›” misyonu do¤rultusunda, sanayi,
üniversite ve kamu temsilcilerinin gönüllü kat›l›m›yla
oluflan ‹SO-KATEK bünyesinde, geçti¤imiz
dönemde, KOB‹'lere yönelik kolay anlafl›l›r ve
uygulanabilir baz› temel kavram ve teknikleri içeren
rehber kitapç›klardan oluflan “Kolay Bilgi Seti”
haz›rlanm›flt›r.

‹lk bask›s› 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen “Kolay Bilgi
Seti”ne her y›l yeni kitapç›klar ilave edilmektedir.
Hâlihaz›rda Set içerisinde, KOB‹ Yönetim Yaklafl›m›
(1), Endüstriyel Tasar›m (2), Ürün Gelifltirme (3),
Yeni ‹fl Gelifltirme (4), Fikrî Haklar (5), Sanayiye
Sa¤lanan Devlet Destekleri (6), Sanayide
Özde¤erlendirme (7), AB Çerçeve Programlar El
Kitab› (8), Proje Yönetimi (9), Yenilikçilik ve Ar-
Ge Destekleri (10), Sanayide Sürekli Geliflme için
Kaizen (11), Markalaflma (12), Toplam Verimli
Yönetim (13), Alt› Sigma (14) ve Yeni Ürün ve
Tesis Yat›r›mlar›nda Fizibilite (15) kitaplar›
kitapç›klar› yer almaktad›r.
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1. YATIRIMLARA SA⁄LANAN DEVLET
DESTEKLER‹

‹lgili Tebli¤

Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda
Karar›n Uygulanmas›na ‹liflkin Tebli¤ (Tebli¤ No
2009/1) (Resmi Gazete: 28.07.2009/27302)
(Eklemeler: 14.05.2011/ 27931).

Destek Hakk›nda

KOB‹ :   19/10/2005 tarihli ve 2005/9617
say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan
Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmelerin Tan›m›,
Nitelikleri ve S›n›fland›r›lmas› Hakk›nda
Yönetmelik çerçevesinde, 250 kifliden az y›ll›k
çal›flan istihdam eden, y›ll›k net sat›fl has›lat›
veya mali bilançosu de¤eri 25 milyon Türk Liras›n›
aflmayan iflletmeleri,” kapsamaktad›r.

Teflvik Belgesi

Teflvik belgesi, yat›r›m›n karakteristik
de¤erlerini ihtiva eden, yat›r›m›n bu de¤erler ve
tespit edilen flartlara uygun olarak
gerçeklefltirilmesi halinde üzerinde kay›tl› destek
unsurlar›ndan istifade imkan› sa¤layan, Karar'›n
amaçlar› do¤rultusunda gerçeklefltirilecek
yat›r›mlar için düzenlenen belgedir.

Müracaat Edebilecek Gerçek ve Tüzel
Kifliler

Teflvik belgesi düzenlenebilmesi için gerçek
kifliler, adi ortakl›klar, sermaye flirketleri,
kooperatifler, ifl ortakl›klar›, kamu kurum ve
kurulufllar› (genel ve özel  bütçeli kurum ve
kurulufllar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu
iktisadi teflebbüsleri ile bunlar›n sermaye
bileflimindeki hisse oranlar› %50'yi geçen kurum
ve kurulufllar) ve kamu kuruluflu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›, dernekler ve vak›flar ile yurt

d›fl›ndaki yabanc› flirketlerin Türkiye'deki flubeleri
müracaat edebilir.

 Kurulacak flirketler ad›na yap›lacak teflvik
belgesi talepleri dikkate al›nmaz.

Sabit Yat›r›m Tutar› ve Asgari 
Kapasiteler

Yat›r›m›n, teflvik belgesine ba¤lanabilmesi
için asgari sabit yat›r›m tutar›n›n, I inci ve II nci
bölgelerde yap›lacak yat›r›mlarda 1 milyon Türk
Liras›, III üncü ve IV üncü bölgelerde yap›lacak
yat›r›mlarda 500 bin Türk Liras› olmas›
gerekmektedir. Ancak, büyük ölçekli yat›r›mlar,
bölgesel yat›r›mlar ile genel teflvik sisteminden
yararlanacak yat›r›mlar›n Karar ekinde  yer alan
yukar›daki tutarlar›n üzerindeki asgari sabit
yat›r›m tutar› ve/veya asgari kapasite flartlar›n›
sa¤lamas› gerekmektedir.

Finansal kiralama flirketleri arac›l›¤› ile
yap›lacak yat›r›mlarda finansal kiralamaya konu
makine ve teçhizatlara ait toplam tutar›n her bir
finansal kiralama flirketi için asgari 200 bin Türk
Liras› olmas› gerekmektedir.

Karar›n 12 nci maddesi kapsam›nda “tekstil,
konfeksiyon ve haz›r giyim, deri ve deri mamulleri
sektörlerine tafl›nma deste¤i”nden yararlanacak
tesisler için asgari sabit yat›r›m tutar› aranmaz.
Ancak, bu tesislerde tafl›n›lacak yerde asgari 50
kiflilik istihdam flart›n›n sa¤lanmas› gerekir.

Teflvik belgeli yat›r›mlara sa¤lanacak
destek unsurlar›

-Karar›n ekindeki listede yer alan; teflvik
edilmeyecek yat›r›m konular› ile aranan flartlar›
sa¤layamayan yat›r›m konular› hariç olmak üzere,
bu Tebli¤in 5 inci maddesinde belirtilen asgari
sabit yat›r›m tutar›n›n üzerindeki yat›r›mlar bölge
ay›r›m› yap›lmaks›z›n gümrük vergisi muafiyeti
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ile katma de¤er vergisi (KDV) istisnas›ndan
yararlan›rlar.

-Bölgesel desteklerden yararlanacak
yat›r›mlar,

a) I inci  ve II nci bölgelerde; gümrük vergisi
muafiyeti, KDV istisnas›, vergi indirimi, yat›r›m
yeri tahsisi ve 31/12/2011 tarihine kadar yat›r›ma
bafllan›lmas› halinde sigorta primi iflveren hissesi
deste¤inden,

b) III üncü ve IV üncü bölgelerde; gümrük
vergisi muafiyeti, KDV istisnas›, vergi indirimi,
yat›r›m yeri tahsisi, sigorta primi iflveren hissesi
deste¤i ve faiz deste¤inden yararlanabilir.

- Büyük ölçekli yat›r›mlara gümrük vergisi
muafiyeti, KDV istisnas›, vergi indirimi, yat›r›m
yeri tahsisi ve   sigorta primi iflveren hissesi
deste¤i uygulanabilir. Ancak I inci ve II nci
bölgelerde sigorta primi iflveren hissesi
deste¤inden yararlan›labilmesi için 31/12/2011
tarihinden önce yat›r›ma bafllan›lmas› gerekir.

- Ar-Ge ve çevre yat›r›mlar› gümrük vergisi
muafiyeti, KDV istisnas› ve faiz deste¤inden
yararlanabilir.

2. KOSGEB TARAFINDAN SA⁄LANAN
DEVLET DESTEKLER‹

Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB Desteklerinden,

• 250'den az çal›flan istihdam eden

• Y›ll›k net sat›fl has›lat› ya da mali bilançosu
25 Milyon TL'den az olan

• Sermayesinin veya oy hakk›n›n %25'ten
fazlas› kamuya ya da büyük iflletmelere ait
olmayan iflletmeler yararlanabilir. ‹malat
sanayinde faaliyet gösteren iflletmelere öncelik
tan›nmaktad›r.

Oranlar ve Miktarlar

Desteklerin oran ve limitleri, KOSGEB
Destekleri Yönetmeli¤inde ve destekler için ayr›
ayr› oluflturulmufl olan sayfalarda belirtilmektedir.

Baflvuru

‹lk kez KOSGEB'e baflvuran iflletmeler;
http://destek.kosgeb.gov.tr adresinden “KOB‹
Beyannamesi ve Yararlan›c› Durum Tespit Formu”
nu doldurarak KOSGEB Veritaban›na kaydolabilir.
Bu süreci geçmifl ve “Stratejik Yol Haritas›”
haz›rlayarak KOSGEB ile Genel Sözleflme
imzalam›fl olan iflletmeler, sözleflmelerinde yer
alan destekler için destek sayfalar›ndaki baflvuru
belgeleri ile ba¤l› olduklar› KOSGEB Birimine
baflvuruda bulunabilirler. Destek taleplerinin
iflletmenin Stratejik Yol Haritas› ile uyumlu olmas›
gerekmektedir.

Destekler

Afla¤›daki özet bilgisi sunulan tüm destekler
hakk›nda detayl› bilgi almak ve bu desteklere
baflvuruda bulunmak için KOSGEB Uygulama
Birimlerine müracaat edilmesi
gerekmektedir.KOSGEB'in ‹stanbul'da faaliyet
gösteren iki ‹flletme Gelifltirme Merkezi
bulunmaktad›r;

• ‹kitelli ‹flletme Gelifltirme Merkez
Müdürlü¤ü  -    www.ikitelli.kosgeb.gov.tr

• ‹MES ‹flletme Gelifltirme Merkez
Müdürlü¤ü    -    www.imes.kosgeb.gov.tr

2.
KOSGEB

Taraf›ndan
Sa¤lanan
Destekler



• Verimlilik art›r›c›,

• Maliyet düflürücü,

• Kapasite art›r›c›,

• Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,

• Bölgesel geliflim düzeyine katk›
sa¤lay›c›,

• Kaynaklar›n etkin kullan›m›n› sa¤lay›c›,

• Kurumsallaflmaya yönelik,

• Müflteri memnuniyetini art›rmaya
yönelik projeleri desteklenir.

Desteklenecek Projelerin Süresi ve
Destek Üst Limiti, Destek Oran› Nedir?

Program süresi iflletme için 3 (üç y›l)
olup, program kapsam›nda iflletmeye
verilecek deste¤in üst limiti  toplam 150.000-
TL'dir. Program kapsam›nda verilecek
destekler geri ödemesizdir. Program
kapsam›nda 1. ve 2. Bölgelerde destek oran›
% 50 olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran %
60 olarak uygulan›r.

Program kapsam›nda desteklenecek
projenin destek süresi, proje baz›nda en az
6 ay, en fazla 24 ayd›r. Kurul karar› ile proje
süresinin % 50'sini geçmeyecek flekilde ek
süre verilebilir. Ancak bu sürelerin toplam›
Program süresini aflamaz.

Destek Program› Kapsam›nda
Desteklenecek Giderler Nelerdir?

Desteklenecek proje giderlerine Kurul
karar verir. Ancak arsa, bina, inflaat, tadilat,
tefriflat ve benzeri, tafl›t arac›, vergi, resim
ve harçlar, sosyal güvenlik primleri,
haberleflme giderleri, proje ile ilgili olmayan
personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira
giderleri, finansman giderleri, proje ile

2.1. KOB‹ Proje Destek Program›

Program›n Amac› Ve Gerekçesi

1. ‹flletmelere özgü sorunlar›n iflletmeler
taraf›ndan projelendirildi¤i ve projelendirilen
maliyetlerin desteklenebildi¤i bir programa ihtiyaç
duyulmas›,

2. KOB‹'lerde proje kültürü ve bilincinin
oluflturulmas›,

3. ‹flletmelerin proje yapabilme
kapasitelerinin gelifltirilmesi,

4. Esnek destekleme sistemine ihtiyaç
duyulmas›.

Kimler Yararlanabilir?

‹flletmelerin KOB‹ Proje Destek
Program›ndan yararlanmak için KOSGEB Veri
Taban›nda kay›tl› olmas› esast›r. KOSGEB Veri
Taban›na kay›t ile ilgili ifllemler
www.kosgeb.gov.tr internet adresinde
aç›klanmaktad›r. KOB‹ Proje Destek Program›
Proje Baflvuru Formu ve eklerini, her sayfas›
iflletme yetkilisi taraf›ndan kaflelenmifl ve
imzalanm›fl olarak KOSGEB Hizmet Merkezine
teslim ederek baflvuru yapar. ‹flletmenin
Programdan yararlanmak için ilgili Hizmet
Merkezine proje baflvurusu yapmas› esast›r.

Destek Program› Kapsam›nda Hangi
Projeler Desteklenir?

‹flletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon,
pazarlama, d›fl ticaret, insan kaynaklar›, mali
ifller ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla iliflkili
alanlarda sunacaklar›;

• ‹stihdam art›r›c›,

• ‹hracat art›r›c›,

• Pazar pay› art›r›c›,

9
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iliflkilendirilmemifl di¤er maliyetler desteklenmez.

• Personel giderleri yeni istihdam olmas›
flart› ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç)
üzerinden desteklenir.

• Proje ile iliflkilendirilmifl makine-teçhizat,
hammadde ve malzemeye iliflkin KOSGEB
deste¤i, Kurul taraf›ndan karar verilen toplam
KOSGEB destek tutar›n›n % 10'unu aflmayacak
flekilde hesaplan›r ve sabitlenir. Proje bütçe
gerçekleflmesindeki de¤ifliklikler bu tutar›
de¤ifltirmez.

• Proje kapsam›nda al›nacak yaz›l›m için
sa¤lanacak KOSGEB deste¤i, yukar›da ifade
edilen % 10 s›n›rlamas›na dahil de¤ildir.

• KOSGEB Deste¤ine esas makine-
teçhizat›n yeni olmas› flart› aran›r.

Dayanak

15/06/2010 tarih ve 27612 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren KOSGEB
Destek Programlar› Yönetmeli¤i kapsam›nda
2010/02 say›l› KOSGEB ‹cra Komitesi Karar› ile
kabul edilerek uygulamaya konulan KOB‹ Proje
Destek Program›'n›n 13. Maddesine istinaden
haz›rlanm›flt›r.

2.2. Tematik Proje Destek Program›

Program›n Amac› ve Gerekçesi

1. KOB‹'lerin kendi iflletmelerini
gelifltirmeleri ve Meslek Kurulufllar› taraf›ndan
küçük ve orta ölçekli iflletmelerin gelifltirilmesi
amac›yla daha fazla proje haz›rlamalar›n›n teflvik
edilmesi,

2. Makro strateji dokümanlar›nda iflaret
edilen öncelikler dikkate al›narak belirlenen
tematik alanlarda  bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar›n
karfl›lanmas›,

3. KOB‹'lerin uluslararas› mevzuat ve
önceliklere uyumunun sa¤lanmas›.

Kimler Yararlanabilir?

(1) Tematik Programlardan yararlanma
koflullar› her bir Ça¤r› Esasl› Tematik Program
Proje Teklif Ça¤r›s›nda belirtilir. Ça¤r› Esasl›
Tematik Program Proje Teklif Ça¤r›s›na ‹flletmeler
ve/veya Meslek Kurulufllar› baflvurabilir.

(2) ‹flletmenin/Meslek Kuruluflunun Destek
Program›ndan yararlanmas› için KOSGEB
VeriTaban›nda kay›tl› ve aktif durumda olmas›
esast›r.

(3) KOSGEB Veri Taban›nda yer almak
isteyen ‹flletme, www.kosgeb.gov.tr internet
adresinden KOB‹   Bilgi Beyannamesi ve KOB‹
Bilgi Doküman›n› doldurarak KOSGEB Veri
Taban›na kayd›n› yapar. ‹flletme bu belgelere,
iflletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza
beyannamesi, ba¤l› bulundu¤u odadan al›nm›fl
Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini
ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder.
‹flletmenin faaliyet konusu nedeniyle temin
edemeyece¤i belgeler istenmez.

(4) KOSGEB Veri Taban›nda yer almak
isteyen Meslek Kuruluflu, www.kosgeb.gov.tr
internet adresinden KOSGEB Veri Taban›na
kayd›n› yaparak gerekli belgeleri Hizmet
Merkezine teslim eder.

(5) Ça¤r› Esasl› Tematik Program Proje
Teklif Ça¤r›s›na afla¤›daki kurum/kurulufllar
ifltirakçi olarak  baflvurabilirler:

a) Belediyeler ve Belediye ‹ktisadi
Teflekkülleri,

b) Enstitüler,

c) E¤itim ve ö¤retim kurumlar›,

ç) Köylere hizmet götürme birlikleri, ‹l Özel



destek oran›; 16/07/2009 tarih ve 27290
say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanan
“Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›ndaki
Bakanlar Kurulu Karar›” ile belirlenmifl olan
bölgelerden 1'inci ve 2'nci Bölgelerde % 50
(elli) olup; 3'üncü ve 4'üncü Bölgelerde bu
oran % 60 (altm›fl) olarak uygulan›r.

(2) Proje destek üst limiti ve süresi
Tematik Programda belirlenir ve Ça¤r› Esasl›
Tematik Program Proje Teklif Ça¤r›s› ile
duyurulur.

(3) Ça¤r› Esasl› Tematik Programda geri
ödemesiz ve geri ödemeli destek verilir. Geri
Ödemeli Destek   verilecekse bu durum Ça¤r›
Esasl› Tematik Program Proje Teklif Ça¤r›s›nda
belirtilir.

(4) Geri ödemeli deste¤in üst limiti Ça¤r›
Esasl› Tematik Programda belirlenir.

Dayanak

Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612
Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren KOSGEB Destek Programlar›
Yönetmeli¤ine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

2.3. ‹flbirli¤i Güçbirli¤i Proje Destek
Program›

Program›n Amac› ve Gerekçesi

1- KOB‹'lerin iflbirli¤i-güçbirli¤i
anlay›fl›nda bir araya gelerek “Ortak Sorunlara
Ortak Çözümler” üretilmesi,

2- KOB‹'lerin tedarik, pazarlama, düflük
kapasite kullan›m›, rekabet gücü zay›fl›¤›,
finansman baflta olmak üzere tek bafllar›na
çözümünde zorland›klar› birçok soruna çözüm
bulunmas›,

3- KOB‹'lerin bir araya gelerek kapasite
ve rekabet gücü yüksek iflletmelere

‹daresi ve Yerel Yönetim Birlikleri v.b.,

d) ‹flletme tan›m›na uymayan di¤er
iflletmeler.

(6) Hizmet etti¤i sektörler, 18/09/2009
tarih ve 27353 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan
2009/15431  say›l› Bakanlar Kurulu Karar›
kapsam›nda desteklenmeyecek sektörler ile s›n›rl›
olan Meslek Kurulufllar› baflvuru yapamaz ve
proje orta¤› olamaz.

Destek Program› Kapsam›nda Hangi
Proje Giderleri Desteklenir?

Ça¤r› Esasl› Tematik Program
Desteklenecek Proje Giderleri

- Personel ücretleri ve seyahat giderleri,

- Makine-ekipman, yaz›l›m ve donan›m al›m›
veya kiralanmas› giderleri (azami %25),

- Sarf malzemesi giderleri,

- Hizmet al›m giderleri,

- Genel idari giderler (azami %10).

Meslek Kuruluflu Proje Destek Program›
Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul taraf›ndan uygun bulunan ve afla¤›da
belirtilenler d›fl›nda kalan giderler destek
kapsam›ndad›r; Bina inflaat yap›m›, tadilat›,
gayrimenkul al›m›, makine-teçhizat, tefriflat, tafl›t
arac›, vergi, resim ve harçlar, sosyal   güvenlik
primleri, haberleflme giderleri, finansman
giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
enerji, su, kira giderleri, proje ortaklar›ndan
al›nan dan›flmanl›k ve hizmet al›m› giderleri ve
proje ile iliflkilendirilmemifl maliyetler.

Desteklenecek Projelerin Süresi ve
Destek Üst Limiti, Destek Oran› Nedir?

(1) Destek Program› kapsam›nda proje

11
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dönüflmesi,

4- Ölçek ekonomisinden yararlan›larak
kaynak tasarrufu sa¤lanmas›,

5- KOB‹'ler aras›nda ortakl›k ve iflbirli¤i
kültürünün gelifltirilmesi.

Kimler Yararlanabilir?

(1) Programdan yararlanmak için; KOSGEB
Veri Taban›nda kay›tl› ve aktif durumda olan,
en az 5 (befl) iflletmenin bir araya gelerek proje
baflvurusu yapmalar› esast›r.

(2) ‹flletmelerin KOSGEB Veri Taban›nda
yer almak için www.kosgeb.gov.tr internet
adresinden KOB‹ Bilgi Beyannamesi ve KOB‹ Bilgi
Doküman›n› doldurarak KOSGEB Veri Taban›na
kayd›n› yapmalar› gerekir. ‹flletmeler, bu
belgelere, iflletme yetkilisi/yetkililerinin imza
sirküleri/imza beyannamesi, ba¤l› bulundu¤u
odadan al›nm›fl Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf
Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine
teslim ederler. ‹flletmelerin faaliyet konusu
nedeniyle temin edemeyece¤i belgeler istenmez.

(3) Hizmet Merkezi taraf›ndan gerekli
inceleme yap›l›r. Baflvurunun uygun bulunmas›
halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi
verilerek söz konusu iflletmelerin KOSGEB Veri
Taban›na kayd› tamamlan›r.

(4) ‹flletmeler, güncel KOB‹ Bilgi
Beyannamesini her y›l Hizmet Merkezine teslim
eder.

Destek Program› Kapsam›nda Hangi
Projeler Desteklenir?

a) Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik
ve di¤er hizmetleri daha h›zl› ve ucuz temin
edebilmeleri amac›yla ortak tedarik,

b) Üretim ve hizmet kapasitelerini,
çeflitlerini, verimlili¤ini ve kalitelerini art›rmak

amac›yla ortak imalat ve hizmet sunumu,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek,
ulusal ve uluslararas› pazar paylar›n› art›rmak,
marka imaj› oluflturmak, uluslararas› pazar›n
ihtiyaçlar›na cevap vermeleri amac›yla ortak
pazarlama,

ç) Ürün ve hizmet standartlar›n›
gelifltirmeleri amac›yla ortak laboratuvar,

d) Müflteri istekleri ve pazar›n talebi
do¤rultusunda ürün ve hizmet gelifltirmeleri,
ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara
sunmalar› amac›yla ortak tasar›m ve benzeri
alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren,
maliyet düflürücü ve rekabet avantaj› sa¤lay›c›
nitelikteki projeleri ‹flletici Kurulufl marifetiyle
desteklenir.

Desteklenecek Projelerin Süresi ve
Destek Üst Limiti, Destek Oran› Nedir?

(1)‹flbirli¤i-Güçbirli¤i Destek Program›nda
proje süresi en az 6 (alt›) ay, en çok 24 (yirmi
dört) ayd›r. Kurul karar› ile proje süresinin % 50
(elli)'sini geçmeyecek flekilde ek süre verilebilir.

(2) Program kapsam›nda verilecek destek
üst limiti 750.000 (yedi yüz elli bin) TL olup, bu
miktar›n 250.000 (iki yüz elli bin) TL'lik k›sm›
geri ödemesiz, 500.000 (befl yüz bin) TL'lik k›sm›
ise geri ödemelidir.

(3) Proje destek oran› 1. ve 2. Bölgeler için
% 50 (elli) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran %
60 (altm›fl) olarak uygulan›r.

Dayanak

Uygulama Esaslar› 15/06/2010 tarih ve
27612 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren KOSGEB Destek Programlar›
Yönetmeli¤i kapsam›nda 2010/02 Say›l› KOSGEB
‹cra Komitesi karar› ile kabul edilerek uygulamaya



faaliyetlerinin teflvik edilmesi,

5- KOB‹'lerin yurt içi ve yurt d›fl› pazar
paylar›n› art›rmak amac›yla tan›t›m ve pazarlama
faaliyetlerinin gelifltirilmesi.

Kimler Yararlanabilir?

(1) Programdan yararlanmak isteyen
iflletmenin, KOSGEB Veri Taban›nda yer almas›
koflulu aran›r.

(2) Programdan yararlanmak isteyen iflletme
KOSGEB Birimine baflvuru yapar. Baflvurusu kabul
edilen iflletmeden taahhütname istenir.

(3) ‹flletmenin taahhütname vermesi
halinde, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde
kayda al›nd›¤› tarih, program›n bafllang›ç tarihi
olarak kabul edilir.

konulan ‹flbirli¤i-Güçbirli¤i Destek Program›n›n
14. Maddesine istinaden haz›rlanm›flt›r.

2.4. Genel Destek Program›

Program›n Amac› ve Gerekçesi

1- Proje haz›rlama kapasitesi düflük KOB‹'ler
ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmufl
sektörlerdeki KOB‹'lerin de mevcut KOSGEB
desteklerinden faydalanmas›,

2- KOB‹'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet
üretmelerinin sa¤lanmas›,

3- Mevcut KOSGEB desteklerinin revize
edilerek daha fazla KOB‹'nin bu desteklerden
yayg›n flekilde faydalanmas›,

4- KOB‹'lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini
yükseltmek amac›yla genel iflletme gelifltirme

13

Yurt ‹çi Fuar Deste¤i

Yurt D›fl› ‹fl Gezisi Deste¤i

Tan›t›m Deste¤i

Efllefltirme Deste¤i

Nitelikli Eleman ‹stihdam Deste¤i

Dan›flmanl›k Deste¤i

E¤itim Deste¤i

Enerji Verimlili¤i Deste¤i

Tasar›m Deste¤i

S›nai Mülkiyet Haklar› Deste¤i

Belgelendirme Deste¤i

Test, Analiz ve Kalibrasyon Deste¤i

Ba¤›ms›z Denetim Deste¤i

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLER‹
1. ve 2. Bölgeler

DESTEK ÜST
L‹M‹T‹  (TL)

DESTEK ORANI (%)

3. ve 4. Bölgeler

30.000

10.000

15.000

15.000

20.000

15.000

10.000

30.000

15.000

20.000

10.000

20.000

10.000

% 60% 50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Destek program› kapsam›ndaki
destekler

Destek program›n›n süresi

Program›n süresi iflletme için 3 (üç) y›ld›r.
Üç y›ll›k destek program› süresi tamamland›ktan
sonra, iflletmenin talebi halinde destek program›
yeniden bafllat›labilir. Bafllat›lan yeni destek
program›nda, önceki destek program›
kapsam›nda iflletmeye kulland›r›lan destek
miktarlar› dikkate al›nmaz.

Dayanak

Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612
Say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren KOSGEB Destek Programlar› Yönetmeli¤ine
dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

2.5. Giriflimcilik Destek Program›

Program›n Amac› ve Gerekçesi

1- Ekonomik kalk›nma ve istihdam
sorunlar›n›n çözümünün temel faktörü olan
giriflimcili¤in desteklenmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›,

2- Baflar›l› ve sürdürülebilir iflletmelerin
kurulmas›,

3- Giriflimcilik kültürünün yayg›nlaflt›r›lmas›,

4- ‹fl Gelifltirme Merkezlerinin kurulmas›
ile giriflimcili¤in gelifltirilmesi,

5- ‹stihdam›n art›r›lmas›,

6- Yerel dinamiklere dayal› giriflimcili¤in
desteklenmesi.

Kimler Yararlanabilir?

Giriflimcilik Destek Program› 3 alt
programdan oluflur:

1-Uygulamal› Giriflimcilik E¤itimi

2-Yeni Giriflimci Deste¤i

3-‹fl Gelifltirme Merkezi (‹fiGEM) Deste¤i

Uygulamal› Giriflimcilik E¤itimi

- Minimum 60 saatlik e¤itim ve atölye
çal›flmas›ndan oluflan e¤itim program›n› kapsar
(giriflimcilik özelliklerinin s›nanmas›, ifl fikri
egzersizleri yap›lmas› ve ifl plan› haz›rlanmas›).

- Uygulamal› Giriflimcilik E¤itimleri KOSGEB
veya di¤er kurum ve kurulufllar (üniversite, ‹fiKUR,
meslek kuruluflu, belediye v.b. taraf›ndan
düzenlenebilir.

- E¤itimler, genel ve özel hedef gruplar›
(gençler, kad›nlar, dezavantajl› gruplar) için
düzenlenir.

- E¤itimlere kat›lanlardan ücret al›nmaz.

Yeni Giriflimci Deste¤i

Bu destekten;

- Uygulamal› giriflimcilik e¤itimini
tamamlayarak iflini kuran giriflimciler ve

- ‹fiGEM giriflimcileri faydalanabilir.

‹fl Gelifltirme Merkezi Deste¤i

-‹fl Gelifltirme Merkezleri, bünyesinde
bar›nd›rd›¤› iflletmelere, iflletme gelifltirme
dan›flmanl›¤›, uygun koflullarda ifl yeri mekân›,
ortak ofis ekipman›, ofis hizmetleri gibi hizmetler
sunarak iflletmelerin en k›r›lgan olduklar› ilk
y›llar›n› sa¤l›kl› bir flekilde aflmalar›n› ve
büyümelerini sa¤lamak amac›yla kurulan ve
iflletilen merkezlerdir.

-‹flletme Gelifltirme Merkezlerinin kurulufl
baflvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler,
kalk›nma birlikleri, meslek   kurulufllar› ve kar
amac› gözetmeyen kooperatifler taraf›ndan
münferiden veya birlikte yap›labilir.
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Destek program› Unsurlar›

Yeni Giriflimci Deste¤i Destek Unsurlar›

DESTEK UNSURU ÜST L‹M‹T
(TL)

DESTEK ORANI (%)
(1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%)
(3. ve 4. Bölge)

‹flletme Kurulufl Deste¤i

Kurulufl Dönemi Makine,
Teçhizat ve Ofis Donan›m
Deste¤i

‹flletme Giderleri Deste¤i

Sabit Yat›r›m Deste¤i

Geri ödemesiz

Geri ödemesiz

Geri ödemesiz

Geri ödemesiz

5.000

10.000

12.000

70.000

60

(Kad›n veya
özürlü giriflimci:70)

70

(Kad›n veya
özürlü giriflimci:70)

 ‹fl Gelifltirme Merkezi Deste¤i Destek Unsurlar›

DESTEK UNSURU ÜST L‹M‹T
(TL)

DESTEK ORANI (%)
(1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%)
(3. ve 4. Bölge)

‹fiGEM Kurulufl Deste¤i
(18 ay)
Bina tadilat›
Mobilya Donan›m
‹fiGEM Yönetim

‹fiGEM ‹flletme Deste¤i
(36 ay)
Personel
E¤itim, Dan›flmanl›k
Küçük tadilat

Geri ödemesiz

Geri ödemesiz

750.000
600.000
125.000
25.000

60 70

100.000
30.000
50.000
20.000

60 70

Dayanak

15/06/2010 tarih 27612 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren KOSGEB
Destek Programlar› Yönetmeli¤i kapsam›nda

2010/02 say›l› KOSGEB ‹cra Komitesi Karar› ile
kabul edilerek uygulamaya konulan Giriflimcilik
Destek Program›n›n 25. Maddesine istinaden
haz›rlanm›flt›r.
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2.6 Geliflen ‹flletmeler Piyasas› KOB‹
Destek Program›

Program›n Amac› ve Gerekçesi

Bu program›n amac›; geliflme ve büyüme
potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli
iflletmelerin, paylar›n›n ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› (‹MKB) Geliflen ‹flletmeler Piyasas›'nda
ifllem görmesini sa¤layarak, sermaye
piyasalar›ndan fon temin etmelerine imkân
vermek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeleri
Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›
taraf›ndan uygulanacak Geliflen ‹flletmeler
Piyasas› KOB‹ Destek Program› ile ilgili ifl ve
ifllemlerin esaslar›n› düzenlemektir.

Kimler Yararlanabilir?

(1) Programdan yararlanmak isteyen ticari
flirket statüsündeki iflletmenin, KOSGEB Veri
Taban›nda yer almas› koflulu aran›r.

(2) Programdan yararlanmak isteyen
iflletme, destek için bu program›n uygulama
esaslar›nda belirtilen esaslar dahilinde KOSGEB
Birimine baflvuru yapar.

(3) KOSGEB Birimi gerekli de¤erlendirmeyi
yapar ve de¤erlendirme sonucunu iflletmeye
bildirir.

(4) Baflvurusu kabul edilen iflletmeden
taahhütname istenir.

(5) Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde
kayda al›nd›¤› tarih itibariyle destek süreci
bafllam›fl kabul edilir.

Destek program› destek unsurlar›

Program kapsam›nda sa¤lanan deste¤in
toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup,
destek unsurlar›n›n üst limit ve oranlar› afla¤›da
tablo halinde verilmifltir.

Piyasa dan›flman› dan›flmanl›k hizmet bedeli (azami 2 y›l)

Ba¤›ms›z denetim hizmeti bedeli

SPK kurul kayd›na alma ücreti

‹MKB Geliflen ‹flletmeler Piyasas› Listesine kabul ücreti

Merkezi Kay›t Kuruluflu masraf›

Arac› kurulufla ödenecek arac›l›k komisyonu

DESTEK UNSURLARI
DESTEK

ÖDEMES‹
ÜST L‹M‹T‹  (TL)

60.000

20.000

10.000

10.000

ORANI
%

75

75

100

75

Dayanak

15/06/2010 tarih ve 27612 say›l› Resmi

Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren KOSGEB

Destek Programlar› Yönetmeli¤i kapsam›nda

2011/02 say›l› KOSGEB ‹cra Komitesi karar› ile
kabul edilerek uygulamaya konulan Geliflen
‹flletmeler Piyasas› KOB‹ Destek Program›n›n 12.
Maddesine istinaden haz›rlanm›flt›r.
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2.7. Kredi Faiz Deste¤i

Program›n Amac› ve Gerekçesi

Kredi Faiz Deste¤i programlar› ile KOSGEB
taraf›ndan; küçük ve orta ölçekli iflletmelere
uygun koflullarda finansal destek temin edilerek,

- Üretim, kalite ve standartlar›n› art›rmalar›,

- Finansman sorunlar›n›n çözümü,

- ‹stihdam yaratmalar›,

- Uluslararas› düzeyde rekabet etmelerinin
sa¤lanmas›d›r.

KOSGEB'in 2003 y›l›ndan itibaren sa¤lad›¤›
finansal destekler, Bakanlar Kurulu Karar›
gere¤ince 2008 y›l›na kadar üç kamu bankas›
arac›l›¤›yla sa¤lanm›fl, 2008 y›l› May›s ay›nda ise
yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Karar›
kapsam›nda, halen Türkiye'de faaliyette bulunan
kamu bankalar›, özel bankalar, kat›l›m bankalar›
ile yap›lan Protokollerle KOB‹'lere kulland›r›lacak
kredilerin faiz/kar pay›, komisyon vb. giderlerinin
program türüne göre k›smen ya da tamamen
karfl›lanmas› fleklinde sürdürülmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB Veri Taban›nda kay›tlar› onayl› ve
KOSGEB desteklerinden yasakl› olmayan
gerçek/tüzel kiflili¤i haiz iflletmeler yararlanabilir.
Yat›r›m, iflletme ve ihracat amaçl› Kredi Destek
Program› çerçevesinde kullanacaklar› banka
kredileri için baflvuru koflullar› ve di¤er flartlar
KOSGEB taraf›ndan belirlenir.

Destek program› destek unsurlar›

KOSGEB KOB‹ kredi faiz deste¤inin vadesi
azami 48 (k›rksekiz) ay›, üst limiti iflletme bafl›na
300.000 (üçyüzbin) TL'yi geçemez.

Dayanak

- 20.04.1990 tarih ve 3624 Say›l› KOSGEB
Kurulufl Kanunu ile bu Kanunda de¤ifliklik yapan
22.04.2009 tarih ve 5189 say›l› Kanun,-
2004/7131, 2008/13524, 2009/15431 say›l›
BKK'lar›,

- Baflkanl›k üst karar ve onay mercii olan
‹cra Komitesi Kararlar›,

- KOSGEB Destekleri Yönetmeli¤i ve
19.09.2009 tarih ve 27354 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanan KOSGEB KOB‹ Kredi Faiz Deste¤i
Yönetmeli¤i,

- KOSGEB Kredi Faiz Deste¤i Yönergesi,

- Kamu ve Özel Bankalarla düzenlenen
Protokoller,

- Bankac›l›k, Banka Cari ve Kambiyo
Mevzuat›.

3. ‹HRACATA YÖNEL‹K DEVLET DESTEKLER‹

‹hracata yönelik devlet destekleri kapsam›nda
sanayi kurulufllar›na Pazar araflt›rmas›ndan teknoloji
gelifltirme faaliyetlerine kadar uzanan genifl bir
yelpazede destek sa¤lanmaktad›r. Destekler T.C.
Ekonomi Bakanl›¤› eliyle kulland›r›lmaktad›r.
‹hracata yönelik devlet yard›mlar› ile ilgili tebli¤
ve uygulama usul ve esaslar›na
www.ekonomi.gov.tr adresinden ulaflmak

3.
‹hracata
Yönelik
Devlet
Destekleri
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mümkündür.

3.1 Uluslararas› Nitelikteki Yurt  ‹çi ‹htisas
Fuarlar›na  Kat›l›m Deste¤i

Destek Amac›

Uluslararas› nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlar›n›n
d›fl tan›t›m›n›n sa¤lanmas› ve  uluslararas› düzeyde
kat›l›m›n art›r›lmas› amac›na yönelik bir destektir.
T.C. Ekonomi Bakanl›¤›'nca belirlenecek kriterlere
uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve
fuar süresince gerçeklefltirecekleri tan›t›m ve
promosyon faaliyetlerine iliflkin  giderlerin belli bir
oran› karfl›lanmaktad›r.

Kimler Yararlanabilir?

Organize eden firmalar yararlanabilmektedir.

Desteklenecek Fuarlar

• Tekstil-konfeksiyon-hal›,

• Deri (ayakkab› dahil),

• Tafl›t araçlar› ve yan sanayi,

• G›da ve g›da teknolojisi,

• Elektrik/elektronik sanayi,

• Madeni eflya sanayi,

• Toprak sanayi,

• ‹nflaat malzemeleri,

• Mobilya sanayi.

Desteklenecek Harcamalar

• Fuar öncesi yap›lan yurtd›fl› tan›t›m
faaliyetleri (% 50) Azami Destek 25.000 (ABD
Dolar›)

• Fuara davetli önemli yabanc› al›c›lar›n (2
kifli/ülke) ulafl›m giderler Destek Oran› ( % 50)

Azami Destek 15.000 (ABD Dolar›)

• Fuar süresince düzenlenecek seminer,
konferans, panel ve ödüllü yar›flmalara iliflkin
giderler Destek Oran›(% 50) Azami Destek 5.000
(ABD Dolar›)

Yetkili Kurulufl

T.C. Ekonomi Bakanl›¤›

Uygulamac› Kurulufl

‹hracatç› Birli¤i Genel Sekreterli¤i

3.2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Destek Amac›

Türkiye'de ticari ve s›nai faaliyette bulunan
veya tar›m ya da yaz›l›m sektörlerinde ifltigal eden
 flirketler taraf›ndan çevre, kalite ve insan sa¤l›¤›na
yönelik teknik  mevzuata uyum sa¤lanabilmesini
teminen akredite edilmifl kurum ve/veya
kurulufllardan al›nacak kalite, çevre belgeleri ile
insan can, mal emniyeti ve  güvenli¤ini gösterir
iflaretler ile tar›m ürünlerine iliflkin laboratuar
analizleri ve belgelendirme ifllemleriyle ilgili
harcamalar›n belirli bir bölümünün karfl›lanmas›d›r

Kimler Yararlanabilir?

• Türkiye'de ticari ve s›nai faaliyette bulunan
flirketler,

• Tar›m veya yaz›l›m sektöründe ifltigal eden
flirketler,

• D›fl Ticaret Sermaye fiirketleri (DTSfi)

• Sektörel D›fl Ticaret fiirketleri (SDfi)

Sa¤lanan Destek

• ISO 9000 serisi
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• ISO 14000 serisi

• CE iflareti

• Uluslararas› nitelikteki di¤er kalite,çevre
belgeleri belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve
güvenli¤ini gösterir iflaretler

• ISO 22000 g›da güvenli¤i yönetimi sistemi
belgeleri

• Tar›m ürünlerine iliflkin belgelendirme
ifllemleri ve olumlu sonuçlanmak kayd›yla
laboratuar analiz raporlar›n› alma masraflar›
(sadece belgelendirme masraflar›)

Destek fiart›

Harcamalar›n belgelendirilmifl olmas› ve Türk
Standartlar› Enstitüsü veya akredite edilmifl
kurulufllardan al›nmas›d›r.

Destek Oran›

% 50

Azami Destek Tutar›

25.000 ABD Dolar›

Baflvuru Süresi

Belgeyi ald›ktan sonra 6 ay içinde
baflvurulmas› gerekmektedir.

Yetkili Kurulufl

T.C. Ekonomi Bakanl›¤›

Uygulamac› Kurulufl

‹hracatç› Birli¤i Genel Sekreterli¤i

3.3. Araflt›rma-Gelifltirme (Ar-Ge) Yard›m›

Mezkur Tebli¤ kapsam›ndaki düzenlemeler
do¤rultusunda Araflt›rma-Gelifltirme (ARGE)

Projeleri:

* Yeni bir ürün üretilmesi,

* Ürün kalitesi veya standard›n›n
yükseltilmesi,

* Maliyet düflürücü ve standart yükseltici
mahiyette yeni tekniklerin uygulanmas›,

* Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji
gelifltirilmesi veya yeni teknolojinin yurt  koflullar›na
uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve
araflt›rma ve gelifltirme  faaliyetlerinin her safhas›n›
belirleyecek mahiyette haz›rlanacak çal›flma ve
teknoloji uyarlamas›n› ifade etmektedir.

- Yetkili Kurulufl  : Ekonomi Bakanl›¤›

- Baflvuru Mercii : TTGV

- Yararlananlar    : Sanayi kurulufllar›, yaz›l›m
gelifltirmeye yönelik firmalar/kurulufllar ile sektör
ve  büyüklü¤üne bak›lmaks›z›n firma düzeyinde
katma de¤er yaratan bütün kurulufllard›r.

Deste¤in Kapsam›

Projelere  Sermaye Deste¤i Sa¤lanmas›

- Yetkili Kurulufl         : Ekonomi Bakanl›¤›

- Uygulamac› Kurulufl :  Türkiye Teknoloji
Gelifltirme Vakf› (TTGV)

- Destek Oran›           : % 50

TTGV ile proje sahibi kurulufl aras›nda bir
sözleflme imzalanmas› esas›na dayanmaktad›r.
Sermaye deste¤i iki flekilde sa¤lanmaktad›r:

a) Ürün Gelifltirme Projelerine Sermaye
Deste¤i

Ticari de¤eri olan yeni ürün oluflturulmas›
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veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün
yükseltilmesine ya da bu amaçla  üretim yöntemi,
sistemi ve tekniklerinin araflt›r›lmas›na ve
gelifltirilmesine yönelik AR-GE projelerine,
Destekleme ve Fiyat ‹stikrar Fonu'ndan projeyi
yürüten sanayi kuruluflunu teflvik eder nitelikte
destek sa¤lanmas›d›r.

- Azami destek süresi   : 2 y›l

- Azami destek tutar›   : 1 milyon $

b) Stratejik Odak Konular› Projelerine
Sermaye Deste¤i

“Stratejik Odak Konular› Projeleri”, ülkemizde
mevcut sanayi yap›s›, teknoloji ve insan birikimi
ile uluslararas› karfl›laflt›rmal› üstünlüklerin dinami¤i
esas al›narak, hangi  alanlarda teknolojik projeler
yürütülmesinde yarar bulundu¤unu veya araflt›rma
ve gelifltirme faaliyetlerinin ülkemizde geliflip
yayg›nlaflmas› için al›nmas› gereken tedbirleri tespit
eden projelerdir. Ürün gelifltirme projeleri
sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde,
projeye  sa¤lanan sermaye destek miktar›, projeyi
yöneten kurulufl veya ticari uygulamay› bafllatan
üçüncü flah›slar taraf›ndan, faiz oranlar› üzerinden
DF‹F'e geri ödenir.

• Destek oran› : Proje giderlerinin tümü

• Azami destek tutar› : 100.000 $

• Azami destek süresi : 1 y›l

3.4. ‹stihdam Yard›m›

Destek Amac›

Sektörel D›fl Ticaret  fiirketi unvan›n› haiz
firmalar›n münhas›ran d›fl ticarete iliflkin  ifllemlerini
yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek

ö¤renimli yönetici ve eleman istihdam›n›n
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

Kimler Yararlanabilir?

Sektörel D›fl Ticaret fiirketleri (SDfi)

Destek Oran›

% 75

Destek Süresi

En fazla 1 y›l

Desteklenen Harcamalar

Bir SDfi'ye istihdam edece¤i en fazla bir
yönetici ile iki eleman›n ücretleri için ve bir defa
destek sa¤lanmas›d›r.

Destek Kapsam›nda Çal›flan Say›s›

• SDfi'lerin ilk defa istihdam edecekleri,
konusunda tecrübeli ve yüksek ö¤renimli,

• Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD
Dolar› karfl›l›¤› Türk Liras›n›  aflmamak  üzere y›ll›k
brüt maafllar›n›n % 75'i,

• Elemanlar›n toplam azami 9.000 ABD
Dolar› karfl›l›¤› Türk Liras›n›  aflmamak  üzere y›ll›k
brüt maafllar›n›n % 75'i.

Uygulamac› Kurulufl

T.C. Ekonomi Bakanl›¤›

3.5. Yurt D›fl› Fuarlara Kat›l›m Deste¤i

Destek Amac›

Firmalar›m›z›n yurt d›fl› fuarlara ifltiraki ve
sektörel nitelikteki uluslararas› fuarlara  bireysel
kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› ile Türk ihraç ürünlerinin
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tan›t›lmas› ve  pazarlanmas› suretiyle
desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir?

Yurt d›fl› fuar organizasyonu gerçeklefltiren
organizatörler ve söz konusu fuara ifltirak  eden
firma ve kurulufllar ile sektörel nitelikteki uluslararas›
fuarlara bireysel kat›l›m  sa¤layan firma ve
kurulufllard›r.

Baflvuru fiekli

Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuar›n bitifl
tarihinden en geç üç ay içerisinde; yurt d›fl› fuar
organizasyonlar›nda; kat›l›mc› ve/veya organizatör
taraf›ndan Müsteflarl›kça  belirlenecek ‹hracatç›
Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel düzeyde
uluslar aras› fuar kat›l›mlar›nda ise; kat›l›mc›
taraf›ndan kat›l›mc›n›n üretim konusuyla ilgili üye
 oldu¤u  ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterliklerine
intikal ettirilir. Kat›l›mc›n›n bireysel olarak kat›l›m
sa¤layaca¤›, Müsteflarl›kça destek kapsam›na
al›nm›fl bulunan sektörel nitelikteki uluslararas›
fuar›n bafllama tarihinden en az on  befl gün önce,
destek müracaat›nda bulunaca¤› ‹hracatç› Birli¤i
Genel Sekreterli¤ine  fuar›n yetkili organizatörü
taraf›ndan düzenlenen, bofl stand ve/veya standart
 donan›ml› stand metrekare fiyat›n› gösteren yer
tahsis belgesi veya faturas›n› ibraz eder.

Sa¤lanan Destek

Yurt D›fl› Fuarlarda Kat›l›mc›lar›n
Desteklenmesi

Yurt D›fl› Fuar Organizasyonlar›nda, kat›l›mc›
taraf›ndan organizatöre ödenen kat›l›m  bedelinin

% 50'si destek kapsam›nda kat›l›mc›ya ödenir.
Kat›l›mc›n›n SDfi olmas› durumunda, organizatöre
ödenecek kat›l›m bedelinin % 75'i  destek
kapsam›nda kat›l›mc›ya ödenir. Üretici/‹malatç›
organizasyonlar›n›n kat›laca¤› yurtd›fl› fuarlarda
kat›l›m bedelinin %  75'i destek kapsam›nda
kat›l›mc›ya ödenir.

Yurt D›fl› Fuarlara  ‹liflkin Organizatör
Tan›t›m Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Müsteflarl›kça görevlendirilen organizatör
taraf›ndan yap›lan tan›t›m faaliyetlerine  yönelik
harcamalar, tüm kat›l›mc›lar›n toplam kat›l›m
bedelinin % 25¬ini geçmemek  üzere; yurt d›fl›
fuar›n genel nitelikli olmas› halinde % 75 oran›nda
destekten  yararland›r›l›r.  Sektörel Türk ‹hraç
Ürünleri Fuarlar› ve sektörel nitelikteki uluslararas›
fuarlara Milli  Kat›l›mlarda, Müsteflarl›kça verilecek
ön uygunlu¤a istinaden, fuar konusu sektörün
tan›t›m›na yönelik gerçeklefltirilecek
gösteri/etkinlik/trend alan› harcamalar› % 75
oran›nda desteklenir.

Bireysel Kat›l›mlar›n Desteklenmesi

Müsteflarl›kça belirlenerek ilan edilen yurt
d›fl›nda düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararas›
fuarlara Bireysel Kat›l›m gerçeklefltirilmesi
durumunda; kat›l›mc›n›n  fuar›n yetkili
organizatörüne ödeyece¤i bofl stand ve/veya
standart donan›ml› stand kiras›n›n ve nakliye
harcamalar›n›n % 50'si,  Kat›l›mc›n›n SDfi olmas›
durumunda, bofl stand ve/veya standart donan›ml›
stand  kiras›n›n tamam› ve nakliye harcamalar›n›n
% 75'i, Üretici/‹malatç› organizasyonlar›n›n
kat›laca¤› sektörel nitelikli uluslararas› fuarlar için,
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bofl stand ve/veya standart donan›ml› stand
kiras›n›n ve nakliye harcamalar›n›n  % 75'i,

Hedef Ülke Baz›nda ‹lave Fuar Deste¤i
ve Geçici ‹lave Fuar Deste¤i

‹hracat›m›z›n ülke ve pazar aç›s›ndan
çeflitlendirilmesi ve firmalar›m›z›n hedef Pazar
olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini
teminen her y›l belirlenen 15 hedef  ülkede
düzenlenecek fuarlara ifltirak eden kat›l›mc›lar›n
% 50 destek oran›na 20 puan  ilave destek sa¤lan›r.
 Bu Tebli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren 1
y›l süre içerisinde gerçeklefltirilecek  fuarlara ifltirak
eden kat›l›mc›lar›n % 50 destek oran›na 10 puan
ilave destek sa¤lan›r.

Yetkili Kurulufl

T.C. Ekonomi Bakanl›¤›

Uygulamac› Kurulufl

‹hracatç› Birli¤i Genel Sekreterli¤i

3.6. Yurtd›fl› Birim Marka Ve Tan›t›m
Faaliyetlerinin Desteklenmesi  (Para-Kredi ve
Koordinasyon Kurulu'nun 2010/6 Say›l›
Tebli¤i)

Kimler Yararlanabilir

Türkiye'de s›nai ve/veya ticari faaliyet
gösteren flirketler ile ‹flbirli¤i Kurulufllar›

Destek Süresi ve Say›s›

4 y›l ve 15 (onbefl) yurt d›fl› birim

Baflvuru Süresi

6 ay

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye'deki ana flirket do¤rudan birim
açabilece¤i gibi yurt d›fl›nda faaliyet gösteren
flirketi veya flubeleri de birim açabilir. Bu durumda
yurt d›fl›ndaki flirket ile Türkiye'deki ana flirket
aras›nda organik ba¤›n olmas› gerekir. Destek
ödemesi yurt d›fl› ortakl›k oran›na göre hesaplan›r.
Yurt d›fl› flirketin, Türkiye'deki ana flirketin kurulufl
tarihinden sonra aç›lmas› gerekir. ‹flbirli¤i
Kurulufllar›n›n kiralayacaklar› yurt d›fl› birimlerin
kira giderleri de desteklenir. Desteklerden
yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin
pazarlanmas› gerekir.  I. S›nai ve ticari flirketler
veya bu flirketlerle aralar›nda organik ba¤ bulunan
ve yurt d›fl›nda faaliyet gösteren flirket veya flubeleri
ile ‹flbirli¤i Kurulufllar› taraf›ndan yurt d›fl›nda aç›lan
birimlerinin kira giderleri; Aç›lan birimin ma¤aza
olmas› halinde % 60 oran›nda ve y›ll›k en fazla
120.000 ABD Dolar›na kadar, Aç›lan birimin ofis,
showroom, depo veya reyon olmas› halinde %
60 oran›nda ve y›ll›k en fazla 100.000 ABD Dolar›na
kadar,  II. Ticari flirketler veya bu flirketlerle
aralar›nda organik ba¤ bulunan ve yurt d›fl›nda
faaliyet gösteren flirket veya flubeleri taraf›ndan
yurt d›fl›nda aç›lan birimlerinin kira giderleri; Aç›lan
birimin ma¤aza olmas› halinde % 50 oran›nda ve
y›ll›k en fazla 100.000 ABD Dolar›na kadar, Aç›lan
birimin ofis, showroom, depo veya reyon olmas›
halinde % 50 oran›nda ve y›ll›k en fazla 75.000
ABD Dolar›na kadar, Türkiye'deki ana flirket ile
yurt d›fl›ndaki flirket aras›nda organik ba¤› gösteren
flartlar: fiirketin tüzel kiflilik olarak yurt d›fl›ndaki
flirkete ortak olmas›, flirketin tüm ortaklar›n›n yurt
d›fl›ndaki flirkete ortak olmas›, flirketin, en az %
51'ine sahip ortak veya ortaklar›n›n, flirket ad›na
yurt d›fl›nda flirket açmak için yetkilendirilmesi
kofluluyla, yurt d›fl›nda aç›lan flirkete ortak olmas›,
fiirketin halka aç›k olmas› halinde; halka aç›kl›k
oran› düfltükten sonra flirketin %51'ine sahip ortak
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ya da ortaklar›n flirket ad›na yurt d›fl›nda flirket
veya birim açmak  için yetkilendirilmesi kofluluyla,
yurt d›fl›nda aç›lan flirkete ortak olmas›.

Tan›t›m Faaliyetlerinin Desteklenmesi

fiirketler ve ‹flbirli¤i Kurulufllar›nca yurt d›fl›na
yönelik olarak gerçeklefltirilen görsel ve  yaz›l›
tan›t›m, sponsorluk, yurt d›fl› birimlerinin internet
sayfas›na iliflkin tasar›m, reklâm panolar›, yabanc›
dilde haz›rlanm›fl firma kataloglar›, broflürler,
eflantiyon ve tan›t›m malzemeleri, elektronik
ortamda tan›t›m sitelerine verilen reklâm giderleri
desteklenir.

Yurt d›fl›nda gerçeklefltirilen reklâm, tan›t›m
ve pazarlama giderleri; % 60 oran›nda ve her bir
ülke için y›ll›k en fazla 150.000 ABD Dolar›na
kadar desteklenir. Desteklenen yurt d›fl› birimi
bulunmayan ancak yurt içi ve tan›t›m yapaca¤›
ülkede marka tescil belgesine sahip flirketlerce,
Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt d›fl›nda
gerçeklefltirilen reklâm, tan›t›m ve pazarlama
giderleri, % 60 oran›nda ve y›ll›k en fazla 250.000
ABD Dolar›na kadar desteklenir.

Yurt D›fl› Marka Tescil Faaliyetlerinin
Desteklenmesi

fiirketlerin yurt içi marka  tescil belgesine
sahip olduklar› markalar›n›n yurt d›fl›nda tescili ve
korunmas›na iliflkin giderleri, % 50 oran›nda ve
y›ll›k en fazla 50.000 ABD Dolar›na kadar
desteklenir. Sektörel bazda Müsteflarl›kça belirlenen
hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olmas›
durumunda destek oran› 10 (on) baz puan art›r›l›r.
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program›
kapsam›nda co¤rafi olarak kifli bafl›na düflen milli
geliri Türkiye ortalamas›n›n % 75'inin alt›nda kalan

ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan
flirketler ve  ‹flbirli¤i Kurulufllar›nca gerçeklefltirilmesi
durumunda destek oran› 20 baz puana kadar
art›r›labilir.

Yetkili Kurulufl

T.C. Ekonomi Bakanl›¤›

Yurtd›fl›nda Onay Yeri

Ticaret Müsteflarl›¤›/Atafleli¤i veya
Konsolosluk

Uygulamac› Kurulufl

‹hracatç› Birli¤i Genel Sekreterli¤i

3.7. Türk Ürünlerinin Yurtd›fl›nda
Markalaflmas›, Türk Mal› ‹maj›n›n
Yerlefltirilmesi Ve Turqual›ty®'nin
Desteklenmesi

An›lan Tebli¤ ile ‹hracatç› Birlikleri, Üretici
Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin
yurtd›fl›nda tan›t›m› amac›yla gerçeklefltirecekleri
harcamalara iliflkin giderler, Türkiye'de ticari ve/veya
s›nai faaliyette bulunan flirketlerin ürünlerinin
markalaflmas› amac›yla gerçeklefltirecekleri
faaliyetlere iliflkin giderler ile ‹hracatç› Birliklerinin
TURQUALITY® Program› kapsam›nda firmalara
yurt içinde ve yurt d›fl›nda markalaflma sürecinde
verece¤i desteklere iliflkin harcamalar, Türk
markalar›n›n pazara girifl ve tutunmalar›na yönelik
gerçeklefltirece¤i her türlü faaliyet ve
organizasyonlara iliflkin giderler ile olumlu Türk
mal› imaj›n›n oluflturulmas› ve yerlefltirilmesi için
yurt içinde ve yurt d›fl›nda gerçeklefltirece¤i her
türlü harcamalar›n uluslararas› kurallara göre
Destekleme ve Fiyat ‹stikrar Fonu'ndan karfl›lanmas›
amaçlanmaktad›r.
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Mezkur Tebli¤ kapsam›nda sa¤lanmas›
öngörülen destekler:

- Yurtd›fl›nda Onay Yeri : Ticaret
Müfl./Atafleli¤i veya Kons.

- Baflvuru Mercii : Ekonomi Bakanl›¤› (‹hracat
Genel Müdürlü¤ü)

- Baflvuru Süresi : 6 ay

- Yararlananlar: ‹hracatç› Birlikleri, Üretici
Dernek/Birlikleri, Türkiye'de ticari ve/veya s›nai
faaliyette bulunan flirketler

- Destek Oran› : fiirketler % 50 (‹hracatç›
Birlikleri %80)

- Destek Süresi : 4 Y›l (Marka Destek
Program›)  5 Y›l (TURQUALITY® Destek Program›)

3.8. Pazar Araflt›rmas› Ve Pazara Girifl
Deste¤i

Bu tebli¤ kapsam›nda; flirketler ile SDfi'ler
taraf›ndan ürünleri veya sektörleriyle ilgili olarak
gerçeklefltirilen Pazar araflt›rmas› projelerine iliflkin
giderler, yurt d›fl›na yönelik pazarlama stratejileri
ve eylem plan›n›n oluflturulabilmesi amac›yla Pazar
araflt›rmas› veren kurulufllardan sat›n al›nacak
Pazar araflt›rmas› raporlar›na iliflkin giderler ile bu
kurulufllara üyelik giderleri desteklenmektedir.

Ayr›ca, müsteflarl›k taraf›ndan koordine
edilen ve tek bir sektör baz›nda gerçeklefltirilen
sektörel niteklikli ticaret heyeti programlar›na
ifltirak edilmesi halinde kat›l›m giderleri ve ürünlerin
yurt d›fl›na yönelik elektronik ortamda
pazarlanabilmesi amac›yla e-ticaret sitelerine üyelik
giderleri de desteklenmektedir.

• Yurtd›fl› Pazar Araflt›rmas› Deste¤i
Destek Tutar›

Yurt d›fl› pazar araflt›rmas› gezilerine iliflkin
giderler %70 oran›nda ve yurt d›fl› pazar araflt›rmas›
gezisi bafl›na en fazla 7.500 ABD Dolar›na kadar
desteklenir.

• Pazara Girifl Deste¤i Destek Tutar›

fiirketler için %60,  ‹flbirli¤i Kurulufllar› için
%75 oran›nda ve y›ll›k en fazla 200.000  ABD
Dolar›na kadar desteklenir.

• Sektörel Ticaret Heyeti ve Al›m Heyeti
Programlar› Destek Tutar›

Sektörel ticaret heyeti ile al›m heyeti
programlar›na iliflkin giderler % 50 oran›nda ve
program bafl›na 150.000 ABD Dolar›na kadar
desteklenir.

• Ticaret Sitelerine Üyelik Deste¤i Destek
Tutar›

Üyelik giderleri %70 oran›nda ve y›ll›k en
fazla 10.000 ABD Dolar›na kadar desteklenir.

3.9. Uluslararas› Rekabetçili¤in
Gelifltirilmesi Deste¤i

3.9.1. E¤itimcilerin Düzenleyece¤i E¤itim
Programlar›

Deste¤in Amac›

Türkiye'de s›nai ve/veya ticari faaliyette
bulunan  flirketler ile yaz›l›m sektöründe  faaliyet
gösteren flirketlerin uluslararas› pazarlarda rekabet
gücünü artt›rmaya yönelik  e¤itim giderlerinin
desteklenmesidir.
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Kimler Yararlanabilir

S›nai ve/veya ticari faaliyette bulunan
flirketler ile yaz›l›m sektöründe ifltigal eden flirketler.

Sa¤lanan Destek  Miktar ve Oran›

fiirketlerin y›ll›k toplam 20.000 ABD dolar›n›
aflmamak üzere, program baz›nda süresi 60
(altm›fl) saati geçmeyen yurtiçi e¤itim giderlerinin
% 70'i desteklenir.

E¤itim Konular›

Avrupa Birli¤i ve Dünya Ticaret Örgütü
Mevzuat›,  D›fl Ticarette Anlaflmazl›klar›n Çözümü
ve Uluslararas› Tahkim, D›fl Ticaretin Finansman›
ve D›fl Ticaret Muhasebesi,   D›fl Ticarette
Fiyatland›rma,  D›fl Ticaret, Gümrük ve Kambiyo
Mevzuat›,  D›fl Ticarette Kullan›lan Belgeler ve
Ödeme fiekilleri, D›fl Ticarette Sözleflmeler ve
Teslim fiekilleri,  Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
Uluslararas› Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
Yenilikçilik ve Kümelenme,  Müsteflarl›kça uygun
görülen di¤er konular.

Yetkili Kurulufl
T.C. Ekonomi Bakanl›¤›

Uygulamac› Kurulufl

T.C. Ekonomi Bakanl›¤›
‹hracat Bilgi Platformu

3.9.2. Proje Bazl› E¤itim, Dan›flmanl›k,
Yurtd›fl› Pazarlama, Al›m Heyeti  ve Bireysel
Dan›flmanl›k Programlar› ile ‹stihdam
Giderlerinin  Desteklenmesi

Deste¤in Amac›
‹flbirli¤i Kurulufllar›n›n Müsteflarl›kça uygun

görülen proje bazl› giderlerinin desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir

‹flbirli¤i Kurulufllar›: Üyeleri için iflbirli¤i faaliyeti
gerçeklefltiren  ‹hracatç›Birlikleri,  ‹l Ticaret ve
Sanayi/Sanayi Odalar›, Organize Sanayi Bölgeleri,
Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri,
Sektörel D›fl Ticaret  fiirketleri (SDfi) veya
imalatç›lar›n kurdu¤u dernek-birlik veya
kooperatifler.

Destek Konular› ve Oranlar›

Proje Bazl› E¤itim ve/veya Dan›flmanl›k
Programlar›

Dan›flmanl›k faaliyet giderleri ile program
organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en
fazla %75'i proje baz›nda 400.000 ABD Dolar›na
kadar karfl›lan›r.

‹stihdam Deste¤i

‹flbirli¤i Kuruluflunca bu projelerde
görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin
istihdam giderlerinin en fazla %75'i desteklenir.

Proje Bazl› Yurt D›fl› Pazarlama veya Al›m
Heyeti Programlar›

Program baz›nda 150.000 ABD Dolar›na
kadar, 10 (on) adet yurt d›fl›ndaki al›c› firmalar›n
Türkiye'den al›m yapmalar› amac›yla düzenlenen
al›m heyeti programlar› için ise her bir program
baz›nda 100.000 ABD Dolar›na kadar, ulafl›m,
konaklama, yurt d›fl› pazarlama veya Al›m Heyeti
Programlar› Kapsam›ndaki Tan›t›m ve Organizasyon
giderlerinin en fazla %75'i karfl›lan›r.

Proje Bazl› Bireysel Dan›flmanl›k Program

fiirketlerin y›ll›k 50.000 ABD Dolar›na kadar
3 (üç) y›l alacaklar› dan›flmanl›k hizmetlerine iliflkin
giderleri % 70 oran›nda karfl›lan›r
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Yetkili Kurulufl

T.C. Ekonomi Bakanl›¤›

Uygulamac› Kurulufl
T.C. Ekonomi Bakanl›¤›
‹hracat Bilgi Platformu

3.10. Tasar›m Deste¤i

Markalaflman›n önemli bir unsuru olan
tasar›m›n do¤rudan desteklenebilmesini  teminen;
tasar›mc› flirketleri, tasar›m ofisleri ile Birlikler,
tasar›m dernekleri-birliklerinin  gerçeklefltirece¤i
tan›t›m, reklam, pazarlama, istihdam, dan›flmanl›k
harcamalar› ile yurt  d›fl›nda açacaklar› birimlere
iliflkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat ‹stikrar
Fonu'ndan  karfl›lanmas›n› düzenleyen 2008/2
say›l› “Tasar›m Deste¤i Hakk›nda Tebli¤”
18/04/2008  tarihli ve 26851 say›l› Resmi
Gazete'de yay›nlanm›fl ve mezkur Tebli¤'e iliflkin
Uygulama Usul  ve Esaslar› düzenlenmifltir.

Yetkili Kurulufl

T.C. Ekonomi Bakanl›¤›

Baflvuru Mercii

‹hracatç› Birlikleri

Yararlanan Firmalar

Tasar›mc› fiirketleri, Tasar›m Ofisleri, Birlikler
ve Tasar›m Dernekleri-Birlikleri

Destek Süresi

Tasar›mc› fiirketleri ve Tasar›m Ofisleri:
En fazla 4  y›l

Birlikler ve Tasar›m Dernekleri-Birlikleri:
Proje baz›nda

Destek Oran›

 % 50

Deste¤in Kapsam›

- Tasar›mc› fiirketlerinin Desteklenmesi

- Tasar›m Ofislerinin Desteklenmesi

- Birlikler, Tasar›m Dernek-Birliklerinin
Desteklenmesi

3.11. Teknik Müflavirlik fiirketlerine
Sa¤lanacak Devlet Yard›mlar›

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun
16/05/2011 tarihli ve 27936 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanan 2011/4 say›l› “Teknik Müflavirlik
fiirketlerine Sa¤lanacak Devlet Yard›mlar› Hakk›nda
Tebli¤”in (Tebli¤) amac›, ülkemiz  inflaat sektörüne
yönelik  mal ve hizmet ihrac›n› art›rmak için  Teknik
 Müflavirlik  fiirketlerine (TMfi),  Ba¤›ms›z Teknik
Müflavirlik fiirketlerine (BTMfi), Ortak Giriflimlere,
Sektörel Müflavirlik fiirketlerine (SMfi), Müteahhitlik
fiirketlerine, ‹flbirli¤i Kurulufluna ve Sektörel
Kurulufllara  yurt d›fl› ve yurt içindeki baz›
faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik devlet
yard›mlar›n› kapsamaktad›r.

3.12. Tar›msal Ürünlerde ‹hracat ‹adesi
Yard›mlar›

Destek Amac›

Baz› tar›m ürünlerinin ihracat›n›n
desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir?

Tar›m ürünleri ihracatç›lar›

Sa¤lanan Destek

‹hraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve
de¤erleri gözönüne al›narak hesaplanan tutarlar›n,
ihracatç›lar›n kamu kurulufllar›na yapm›fl olduklar›
vergi, SSK primi, haberleflme ve enerji giderlerinden
mahsup edilmesidir.
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Desteklenen Tar›m Ürünleri

(Yaln›zca tebli¤de yer alan GT‹P numaralar›
ile tan›mlanan ürün çeflitleri için geçerlidir.)

Yetkili Kurulufl

T.C. Ekonomi Bakanl›¤›

Uygulamac› Kurulufl

‹hracatç› Birli¤i Genel Sekreterli¤i

EK. ‹LG‹L‹ KURUM VE KURULUfiLARIN
‹RT‹BAT B‹LG‹LER‹

T.C. EKONOM‹ BAKANLI⁄I

‹nönü Bulvar›, 06510 Emek / ANKARA
Tel: (312) 204 75 00
www.ekonomi.gov.tr

HAZ‹NE MÜSTEfiARLI⁄I TEfiV‹K VE
UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

‹nönü Bulvar› No:36 06510 Emek /
ANKARA
Tel: (312) 204 60 00
www.hazine.gov.tr

TÜRK‹YE B‹L‹MSEL VE TEKN‹K ARAfiTIRMA
KURUMU (TÜB‹TAK)
Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar›
Baflkanl›¤› (TEYDEB)

Tunus Cad. No: 80 06100
Kavakl›dere / ANKARA

        www.tubitak.gov.tr
Tel: (312) 468 53 00
Faks: (312) 427 74 89
www.tubitak.gov.tr 
E-posta: teydeb@tubitak.gov.tr

TÜRK‹YE TEKNOLOJ‹ GEL‹fiT‹RME VAKFI (TTGV)

Cyber Plaza B-Blok Kat:5-6 06800
Bilkent / ANKARA
Tel: (0312) 265 02 72
Faks: (0312) 265 02 62
www.ttgv.org.tr
E-posta: info@ttgv.org.tr

Ek.
‹lgili
Kurum ve
Kurulufllar›n
‹rtibat
Bilgileri
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T.C. EKONOM‹ BAKANLI⁄I
‹HRACAT B‹LG‹ PLATFORMU

‹nönü Bulvar› No: 36 06510 Emek /
ANKARA
Tel: (312) 417 22 23
Faks: (312) 417 22 33
www.ibp.org.tr
E-posta: igeme@igeme.org.tr

TÜRK PATENT ENST‹TÜSÜ (TPE)

Hipodrom Cad. No: 115 06330,
Yenimahalle / ANKARA
Tel: (312) 303 10 00
Faks: (312) 303 11 73
www.tpe.gov.tr
E-posta: info@turkpatent gov.tr

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL‹ SANAY‹‹
GEL‹fiT‹RME VE DESTEKLEME ‹DARES‹
BAfiKANLI⁄I (KOSGEB)

Abdülhak Hamit Cad. No:866 06470
Altm›flevler / ANKARA
Tel: (312) 595 28 00
Faks: (312) 368 07 15
www.kosgeb.gov.tr 
E-posta: bilgi@kosgeb.gov.tr

‹KT‹SAD‹ KALKINMA VAKFI (‹KV)

Talatpafla Cad. TOBB Plaza No:3
K.7-8 34394 Levent / ‹STANBUL
Tel: (212) 270 93 00
Faks: (212) 270 30 22
www.ikv.org.tr
E-posta: ikv@ikv.org.tr

‹STANBUL SANAY‹ ODASI (‹SO)

Meflrutiyet Cad. No: 62
Tepebafl› / ‹STANBUL
www.iso.org.tr

• KOB‹ fiubesi

Tel: (212) 252 29 00 / 311-314
Faks: (212) 249 50 07
E-posta: kobi@iso.org.tr

• Sanayi fiubesi

Tel: (212) 252 29 00 / 260
Faks: (212) 251 30 87
E-posta: sanayi@iso.org.tr

• D›fl Ticaret fiubesi

Tel: (212) 252 29 00 / 170-175
Faks: (212) 293 55 65
E-posta: disticaret@iso.org.tr
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‹STANBUL
SANAY‹ ODASI

Meflrutiyet Caddesi No. 62 Tepebafl› - ‹stanbul Tel: (0212) 252 29 00 Faks: (0212) 249 50 07 e-posta: kobi@iso.org.tr
‹SO Yay›n No: 2011/19
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