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1) MARAŞ BİBER KÜMELENMESİ FİNANSAL KAYNAK İHTİYACI
1.1 ORTAK PAKETLEME TESİSİNİN FİNANSAL KAYNAK İHTİYACI
Ortak paketleme tesisinin(OKPT) işletilmesi konusunda farklı modeller söz konusudur. Proje
kapsamında hazırlanan Ortak paketleme tesisi iş modeli çalışmasında bu seçenekler değerlendirilmiş
ve aşağıdaki seçenekler ortaya konulmuştur:
a. OKPT’den faydalanmak isteyen işletmelerin, her türlü testten geçmiş ürünlerini tesise getirerek
belli bir ücret karşılığı, kendi şirket logolarının yanında küme logosu ve güvencesi altında
paketlemesi ve kendi pazarlarına sunması.
b. “Maraş Biberi Kümelenmesinin kendi markasını güçlendirmek amacıyla, kendi adına uygun
koşullarda üretici firmalardan temin etmiş olduğu biberi OKPT’ye getirerek paketlemesi, yine
kendi bulduğu pazarlara güçlendirilmiş küme logosunun desteği ve standartları ile sunması.
Ancak iş modeli çalışmasında (b) seçeneğinin verimli olması için en az 3-5 yıla ihtiyaç olduğu ortaya
konulmuştur. İlk seçenek üzerinden hazırlanan iş modeline göre OKPT’nin 2019 – 2023 yılları arası
130.477 Euro işletme sermayesine ihtiyacı olduğu ve bu tutarın paydaşlar tarafından karşılanması
gerektiği ifade edilmiştir. Bu çalışmada proje paydaşlarına işletme sermayesi ihtiyacını kısmen veya
tamamen dış kaynaklardan karşılamayı düşünmeleri halinde kullanabilecekleri imkanlar
sunulmaktadır.

1.1.1 İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HESAPLANMASI
İş kurma aşamasında gereken tutarı İKİ başlık altında toplayabiliriz.
Bunlar;
1) Başlangıç sermayesi
2) İşletme sermayesi
Başlangıç sermayesi: Bunlar işletmeyi kurabilmek için gereken makine, alet, hammadde, işyeri kuruluş
giderleri, işyeri tadilat giderleridir. İşletmede gerek duyulan makine, teçhizat proje tarafından
karşılandığından bu aşamada bu giderler için bir finans ihtiyacı görülmemektedir.
İşletme sermayesi: İşletmeyi çalıştırabilmek için işletme faaliyete geçerken girişimcinin elinde
bulunması gereken tutardır. İşletme sermayesi ürünler satılıp bedelleri tahsil edilinceye kadar
hammadde alımı, ücretlerin, elektrik vb. giderlerin ödenmesi için gereklidir. Önerilen modelde ortak
paketleme tesisinin ilk 5 yıl için başlıca gelir kalemleri paketleme hizmetleri ve küme logosunun
kullanım bedellerinden oluşmaktadır. İş modeli çalışmasında yer alan 5 yıllık nakit akış tablosu aşağıda
sunulmaktadır.
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EURO
YILLAR
NAKİT AKIM TABLOSU
Toplam Nakit Girişi
Satış Gelirleri
Öz Sermaye
Yatırım Desteği
Krediler

2019

2020

2021

2022

2023

TOPLAM
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT
Amortisman ve Yıpranma Payı
BRÜT NAKİT AKIŞI
Faiz Gideri
Vergiler
NET NAKİT AKIŞI

€ 6.324,67
€ 9.893,80 € 15.719,20 € 27.670,96
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.324,67
€ 9.893,80 € 15.719,20 € 27.670,96
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 24,30
€ 38,87
€ 60,25
€ 92,19
€ 7.832,50 € 12.686,65 € 12.686,65 € 12.686,65
€ 7.512,80
€ 8.116,00
€ 9.004,80 € 10.332,34
€ 27.411,80 € 26.376,00 € 26.376,00 € 26.376,00
€ 491,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 43.273,09 € 47.217,52 € 48.127,70 € 49.487,18
-€ 32.948,42 -€ 37.323,72 -€ 32.408,50 -€ 21.816,22
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 32.948,42 -€ 37.323,72 -€ 32.408,50 -€ 21.816,22
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 32.948,42 -€ 37.323,72 -€ 32.408,50 -€ 21.816,22

€ 45.468,68
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.468,68
€ 0,00
€ 138,28
€ 12.686,65
€ 12.248,52
€ 26.376,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.449,44
-€ 5.980,76
€ 0,00
-€ 5.980,76
€ 0,00
€ 0,00
-€ 5.980,76

KÜMÜLATİF NET NAKİT AKIŞI

-€ 32.948,42 -€ 70.272,14 -€ 102.680,65 -€ 124.496,87

-€ 130.477,63

TOPLAM
Toplam Nakit Çıkışı
Üretim Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Satış Pazarlama Giderleri
Personel Giderleri
Kuruluş Giderleri
Amortisman ve Yıpranma Payı
Sabit Yatırım Harcaması
Kredi Ödemesi

Yukarıda yer alan nakit akış tablosunda en büyük gider kalemlerinin personel, genel yönetim ve satış
pazarlama giderleri olduğu görülmektedir. Bu tür giderlerin belirlenen takvime göre gününde
yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde işletmenin faaliyetlerinde kesintiler ortaya çıkabilecektir. Beri
yandan ilk 5 yıl nakit girişi sağlayabilecek kalemler bu modele göre sınırlıdır. Sonuç olarak ilk yıl
32.948,42 € olarak hesaplanan net nakit ihtiyacı takip eden yıllarda artarak sürmekte ve beşinci yılın
sonunda 130.477,63 €’ya ulaşmaktadır.
İşletmecilik uygulamaları dikkate alındığında bu tutarın tamamen dış kaynaklardan karşılanma olasılığı
düşüktür. Söz konusu tutarların dış kaynaklardan karşılanması amacıyla hazırlanacak projelerin ve/veya
kredi başvuru dosyalarının kabulü halinde bile, hibe ve/veya kredi kaynaklarının işletmeye ödenme
süreleri işletmenin aylık nakit akış tablosundaki takvime uymayabilir. Bu nedenle ortak paketleme
tesisini işletecek kuruluşun kendi özkaynakları ile işletme sermayesinin önemli bir kısmını oluşturması
işletmenin sorunsuz çalıştırılabilmesi için zorunludur. Bu gerçek ne yazık ki girişimciler tarafından göz
ardı edilmekte ve çok sayıda firma işletme sermayesi yetersizliğinden faaliyetlerini durdurmak zorunda
kalmaktadır. Girişimciler yola çıkarken ellerindeki tüm kaynakları başlangıç sermayesi ihtiyacı için
tüketmekte, faaliyete geçmek için tamamen dış kaynaklara bel bağlamaktadırlar. Banka kredilerinde

Menderes Mah. Trabzon Bulvarı Mis Apt. No:74 Kat 1 Daire:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

T +90 535 961 99 93

www.marasbiber.com

en ufak bir aksama işletmenin hammadde temini, işçilik giderlerini ödeme ve pazara vadeli mal satış
kabiliyetinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır.
Projenin Teknik Şartnamesine göre, Ortak Kullanım Paketleme Tesisi (OKPT) Kahramanmaraş Ticaret
ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nın himayesinde, bir iktisadi işletme olarak faaliyet
gösterecektir. Hazırlanan iş planında hâlihazırda var olan derneğin küme stratejik planı doğrultusunda
faaliyetlerde bulunması, bu dernek çatısı altında kurulacak olan “Dernek İktisadi İşletmesi ”nin kümeye
ait olan paketleme tesisi ve ortak laboratuvar sürecini yürütmesi önerilmektedir.
Bu veriler ışığında dernek iktisadi işletmesinin işletme sermayesinin tamamının veya hiç olmazsa bir
kısmının kendi özkaynakları ile karşılanması konusunda çalışmalara bir an önce başlayıp, ortak
paketleme tesisi faaliyete geçmeden önce tamamlaması önemlidir.
İşletme faaliyete geçtikten sonra nakit akış tablosunda hesaplanan her yıla ait işletme giderleri toplamı
olası maliyet artışları dikkate alınarak %10 ihtiyat payı ile artırılmış olup nakit girişlerinin takip eden 3
aylık dönemlerde gerçekleşeceği varsayımıyla hazırlanan kaynak ihtiyacı tablosu aşağıda sunulmuştur.
Tabloda her dönem için hesaplanan tutarın dönem başlangıcında dernek iktisadi işletmesinin banka
hesaplarında hazır hale getirilmesi önerilmektedir.
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Kaynak ihtiyacı tablosu
Yıl
2019

2020

2021

2022

2023

Dönem
1.çeyrek
2.çeyrek
3.çeyrek
4.çeyrek
Yıllık toplam
Kümülatif Toplam
1.çeyrek
2.çeyrek
3.çeyrek
4.çeyrek
Yıllık toplam
Kümülatif Toplam
1.çeyrek
2.çeyrek
3.çeyrek
4.çeyrek
Yıllık toplam
Kümülatif Toplam
1.çeyrek
2.çeyrek
3.çeyrek
4.çeyrek
Yıllık toplam
Kümülatif Toplam
1.çeyrek
2.çeyrek
3.çeyrek
4.çeyrek
Yıllık toplam
Kümülatif Toplam

Kaynak
Özkaynak
Özkaynak+Paketleme tesisi geliri
Özkaynak+Paketleme tesisi geliri
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak

Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak

Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak

Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak

Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak
Paketleme tesisi geliri + Hibe + Özkaynak

Tutar (€)
11.901
10.319
10.319
10.319
42.858
42.858
11.404
10.512
10.512
10.512
42.940
85.798
10.762
9.306
9.306
9.306
38.680
124.478
9.680
6.692
6.692
6.692
29.756
154.234
6.692
2.242
2.242
2.242
13.418
167.652

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere OKPT’nin 2019 – 2023 arası işletme sermayesi ihtiyacı ihtiyatlı bir
yaklaşımla 167.652 Euro’ya ulaşmaktadır.
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1.2 KÜME DERNEĞİNİN FİNANSAL KAYNAK İHTİYACI
Hazırlanan İş modeli çalışmasında önerilen yapılanma:
“Bölge aktörlerinin oluşuma dâhil edilmesi için, projenin kapsadığı 5 ilin (Adıyaman, Gaziantep,
Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa) istekli ve yetkili kurum/kuruluş ve biber üreticilerinin oluşturduğu
güçlü bir dernek kurulması veya var olan derneğin faal hale getirilmesi” şeklindedir.
Yapılan görüşmeler sonucu mevcut derneğin tüzük değişikliği yaparak “küme derneği” şekline
dönüşmesi kabul görmüştür.
Küme derneğinin finansal kaynak ihtiyacı yürüteceği projelere göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin
üyelerinin mesleki bilgi ve deneyimini artırmayı öngörmesi halinde içlerinde eğitim yeri kirası, eğitmen
ücreti, materyallerin basım gideri vb. eğitim giderleri söz konusu olacaktır. Küme derneği bu giderleri
kendi olanakları ile karşılayabileceği gibi, hibe veren kurumların “Mesleki eğitim programlarına” da
başvurabilecektir.
Bu doğrultuda derneklerin yararlanabileceği dış finansal kaynaklar;
-

AB Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu programı
Elçiliklerin fonları
Vakıfların fonları

Ancak küme derneğinin kuracağı iktisadi işletme bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde sunulan finans
kaynaklarının pek çoğuna başvuramayacaktır. Örneğin KOBİ’leri desteklemek üzere kurulan Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yönetmelik gereği bu yapıya destek veremeyecektir.
Kosgeb Genel Destek Programı Uygulama Esasları madde 5’de “Programdan yararlanmak isteyen
işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri
Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.” ifadesi yer almaktadır.
Dernekler Kanununda yapılan asıl tanımlamaya göre Dernek; “Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla
yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin,
bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi
topluluğu” dur. Burada yapılan tanımlamadan da anlaşılacağı üzere bir teşekkülün dernek sayılabilmesi
için gerekli en önemli şart, hiç kuşkusuz bu teşekkülün “kişi birlikteliğine dayanması ve kazanç paylaşımı
gayesi dışında” kurulmuş olmasıdır.
Dernekler tarafından kurulun İktisadi işletmelerin tüzel kişiliği olmadığı gibi derneklerin iktisadi
işletmeleri kanunen tacir sayılmamakta, tacir sıfatı ve ticari faaliyetlerden doğan sorumluluklar, asıl
tüzel kişiliğe haiz olan derneğe verilmektedir.
Bu nedenle bir derneğin tüzel kişi statüsü olmadığı için KOSGEB desteklerine başvuramayacaktır.
Aynı durum yurt içi hibe sağlayan kurumlardan TUBİTAK ve yurt dışı fon kaynaklarından COSME
programı için de geçerlidir. Bankacılık sistemi de dernek iktisadi işletmelerinin kredi taleplerine pek
olumlu yaklaşmamaktadır. Kredilendirme kararı verilirken şirket ortaklarının geçmişi ve borçlarına
sadık oluşları önemli bir değerlendirme faktörüdür. Derneklerde yönetimler genel kurullarda kolayca
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değişebildiğinden, söz konusu durum bankacılık sisteminin kredi değerlendirme kriterlerine
uymamaktadır.
Bu nedenle küme derneği üyelerinin gelecek yıllarda bir küme anonim şirketi kurarak biber pazarına
girmeleri halinde yararlanabilecekleri finansal kaynaklar çoğalacak ve banka sisteminden kredi
kullanma olanağı ortaya çıkacaktır.
Proje stratejik yol haritasında belirtilen müdahale alanlarına uygun fon kaynakları tablosu bu
çalışmanın ekinde sunulmaktadır.

1.3 KÜME ÜYELERİNİN FİNANSAL KAYNAK İHTİYACI
Küme üyelerinin tamamı KOBİ statüsünde olduğu için KOBİ’lere dönük hibe veren ulusal ve uluslararası
finans kaynakları bu işletmelerin öncelikli başvuru yapabileceği kuruluşlardır. Uygun hibe kaynakları
bulunamadığı durumlarda özellikle KOBİ’lere dönük uygun koşullarda kredi sağlayan bankalar da
KOBİ’lerin finansman ihtiyacını karşılayabilir.
İlerleyen bölümlerde hibe destekleri ve uygun koşullardaki krediler konusunda ayrıntılı bilgi
verilmektedir.

2. FON KAYNAKLARI
2.1 HİBE PROGRAMLARI
2.1.1 Hibe veya ucuz maliyetli kaynak sağlayan ulusal kuruluşlar
2.1.1.1 KOSGEB
KOSGEB’in başlıca destek programları aşağıda sunulmuştur:
Girişimcilik Destek Programı
Genel Destek Programı,
İş birliği Güç birliği Destek Programı
KOBİ Proje Destek Programı
KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı
ARGE, İnovasyon Destek Programı
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KOBİ Teknoyatırım - Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
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Tematik Proje Destek Programı
Gelişen İşletmeler Pazarı – KOBİ Destek Programı
TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
Stratejik Ürün Destek Programı başlıca destek türlerindendir.

Bu kılavuzda Kahramanmaraş Biber Kümelenmesi projesi Ortak Paketleme Tesisinin başvurusuna
uygun destekler tanıtılacaktır.
2.1.1.1.2 Genel destek programı

GENEL DESTEK PROGRAMININ AMACI
 Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme
faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
GENEL DESTEK PROGRAMININ SÜRESİ
Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden program tamamlanmış sayılmaz.
Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden
başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları
dikkate alınmaz.

GENEL DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA MARAŞ BİBERİ KÜMELENMESİNE UYGUN OLABİLECEK
DESTEKLER AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR:

2.1.1.1.2.1 Yurt içi fuar desteği

Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar
Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu,
fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik,
genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. Alışveriş merkezleri, oteller, kültür
siteleri, camiler, köy açık alanları ve benzeri yerlerde düzenlenen fuarlar destek kapsamına alınmaz.

Destek üst limiti:
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Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 (yüzelli) TL/m²,
Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 (yüz) TL/m²’dir.
Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.
Başvuru süresi:
Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, fuar başlama tarihinden en geç 3 (üç) iş günü
öncesine kadar başvuru yapması esastır.
Onay süreci:
İşletmeden sorumlu personel, başvuruyu inceler ve fuarın başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü
önce KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylar. İşletmeye ayrılan alan, elektronik ortamda KOSGEB desteği
kapsamına alınan toplam fuar alanından düşülür ve işletmenin KOSGEB desteği ile fuara katılımı
kesinleşir.
KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan yurt içi fuarlarda; Meslek Kuruluşları tarafından üyelerini
yararlandırmak amacıyla Fuar Organizatör Kuruluşundan alan kiralanması durumunda da işletmeler bu
destekten faydalanabilir. Bu durumda, Meslek Kuruluşu ile Fuar Organizatör Kuruluşu arasında
imzalanan sözleşme birim m2 bedelleri esas alınır.
Destek üst sınırı:
Program süresince desteğin üst limiti 45.000 (kırkbeşbin) TL’dir.
2.1.1.1.2.2 Yurt dışı iş gezisi desteği
İşletmelerin, uluslararası işbirliklerinin temin edilmesi veya arttırılması, yeni teknik, teknoloji ve
sektörel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına
katılmalarına destek verilir.

Desteğin kapsamı:
Bu destek; KOSGEB Birimleri veya Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi
Programlarında işletme temsilcilerinin;
- Konaklama giderlerini,
- Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya
birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile
gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),
- Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri,
toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.
Desteğin üst sınırı
Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı; Kuzey Amerika, Güney
Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5.000 (beşbin) TL, Çin Halk Cumhuriyeti dahil
diğer ülkeler için 3.000 (üçbin) TL’dir.
Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.
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Destek başvuru koşulları
Yurt Dışı İş Gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına
kayıtlı en az 10 (on) işletmenin programda yer alması gerekir. Ancak organizasyona katılacak olan tüm
işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur.
Yurt Dışı İş Gezisine ilişkin destek ödemesinin yapılabilmesi için; ilgili iş gezisine en az 10 (on) işletmenin
katılması ve destek talep eden işletmelerin programda yer alan tüm aktivitelere katılması gerekir.
Mazeretleri nedeniyle iş gezisine 10 (on) işletmeden az katılım olması durumunda destek
başvurusunda bulunan işletmelerin desteklenip desteklenmeyeceğine Başkanlık Makamınca karar
verilir.
Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması ve Yurt
Dışı İş Gezisi programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile iş gezisi programının uyumlu olması
gerekir.
Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, Yurt Dışı İş Gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki)
iş günü öncesine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması esastır.
Yurt dışı iş gezisi kapsamında yapılacak faaliyetler
Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezileri programında işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri
esas aktivite olup, aşağıda belirtilen aktivitelerden en az birini de içermelidir;
- Meslek Kuruluşları ile toplantı,
- Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları v.b. ile görüşmeler,
- Yurt dışı fuar ziyareti
Yapılacak ikili iş görüşmelerinde; en az 10 (on) işletme için ortak bir platformda yeri ve zamanı
organize edilmiş, gidilecek ülkedeki firmalar ile birebir görüşüleceğine başvuru formunda yer verilir.
Diğer aktiviteler içinde yapılacak görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmez.
Organizasyon kapsamında yer alan her bir aktivite 2 (iki) günden fazla olamaz. Yurt Dışı İş Gezisi
programında yapılacak aktivitelere ilişkin program akışı birbirleriyle uyumlu olmalıdır.
2.1.1.1.2.3 Tanıtım desteği
Desteğin kapsamı
İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için
gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.
Bu destek;
- Ürün kataloğu giderlerini,
- Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,
- Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderlerini kapsar.
Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’nin
bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun
bulunması gerekir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi ve web tabanlı tanıtım gideri hizmet sağlayıcısına ilişkin
gerekli sorgulamalar ilgili web sayfalarından yapılır.
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Destek kapsamında yer alan alt destek kalemlerine ilişkin hususlar:
a) Ürün Kataloğu
Ürün Kataloğu, en az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri,
ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması
gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır. Her bir
ürün kataloğu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL’yi, Program süresince ürün
kataloğu için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.
b) Yurt dışında Yayınlanan/Dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme
Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek her bir reklam verme giderleri için işletmeye
sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi, Program süresince yurt dışında
yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi
geçemez.
c) Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri
Web Tabanlı Tanıtım: Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer
alan e-ticaret sitelerinde yayınlanan tanıtım giderlerine destek verilir. Bu kapsamda ilgili e-ticaret
sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 (bir) yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin
sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.
Mobil Tabanlı Tanıtım: Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarların işletim platformlarında (Android, IOS,
vb.) işletmeye özel yapılan tanıtım uygulamalarına destek verilir. Bu uygulamalar; işletmenin iletişim,
ürün, harita bilgileri ve işletmeye ait diğer tanıtım bilgilerini kapsamalı ve işletmeye ait web sayfasında
uygulamanın indirme bağlantısı olmalıdır.
Her bir destek başvurusu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti; Web Tabanlı Tanıtım Giderleri
için 5.000 (beşbin) TL’yi, Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi ve Program
süresince Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000
(onbeşbin) TL’yi geçemez.
Desteğe konu olan ve yurt içinden sağlanacak ürün ve/veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının
iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.
Program süresince desteğin üst limiti 25.000 (yirmibeşbin) TL’dir.
2.1.1.1.2.4 Eşleştirme desteği
Desteğin kapsamı:
İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden
alacağı;
- Danışmanlık
- Organizasyonel
- Daimi sergi alanı
hizmetlerine destek verilir.
Bu kapsamda verilecek destekler;
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a) Danışmanlık Hizmetleri:
Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; pazar araştırması, potansiyel işbirliği
yapılabilecek işletme araştırması, fuar araştırması, makine-teçhizat ve teknoloji araştırması, yerel
mevzuat araştırması, finans kaynakları araştırması, yatırım/fizibilite araştırması, insan kaynakları
araştırması, taleplerin iletilmesi, sözleşme hazırlama v.b. konularında danışmanlık hizmetlerini kapsar.
İşletme için oluşturulmuş her bir danışmanlık konusu için ayrı ayrı oluşturulan faaliyet planında;
hizmetin amacı, hizmetin yeri, verilecek alt hizmetler, hizmetleri verecek personel/danışman adları,
başlama-bitiş tarihleri, toplam çalışma süresi (gün), görüşülecek kişiler/kurum ve kuruluşlar, çıktının
niteliği (rapor, potansiyel müşteri listesi, potansiyel müşterilerin profilleri, sözleşme taslağı, vb.) gibi
bilgiler bulunmalıdır.
Her bir danışmanlık hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi, Program süresince
danışmanlık hizmetleri için verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez.
b) Organizasyonel Hizmetler:
Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; firma/kurum-kuruluşlar ile ikili iş görüşmesi
organizasyonu, fuar ve firma ziyaretleri, tercümanlık-çeviri, şoför/araç kiralama, havaalanı transferi,
bankacılık/sigorta/güvenlik hizmetleri, toplantı salonu kiralama, vize/davet mektubu hazırlama,
projeksiyon, bilgisayar gibi ofis araçları tedariği, telefon, faks, internet hizmeti ve organizasyona ilişkin
ulaşım ve konaklama hizmetlerini kapsar.
Organizasyonel Hizmetler kapsamında düzenlenecek her bir organizasyonda verilen hizmetler için
işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi, Program süresince organizasyonel
hizmetler için verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez.
c) Daimi Sergi Alanı Hizmetleri:
Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; kapalı alan tahsisi, stand konstrüksiyonu, stand
dekorasyonu, ürünlerin yurt içindeki depo ile daimi sergi alanı arası gidiş/dönüş nakliyesi, ürünlerin
yurt dışı indirme/depolama/yükleme işlemleri, daimi sergi alanının genel güvenlik ve genel temizlik
hizmetleri, ürünlerin gümrük işlemleri ile yurt dışı nakliye sigortalama işlemleri ve benzeri hizmetleri
kapsar.
Program süresince işletmenin en az 6 (altı) aylık daimi sergi alanı kiralaması için verilecek toplam destek
üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.
Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.
Eşleştirme Merkezi Seçim Süreci
İşletmelerin dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri alanlarda uluslararası işbirliğine yönelmeleri,
uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmelerini teminen işletmelere hizmet vermek
üzere yurt dışında faaliyet gösteren firmalara KOSGEB tarafından EŞMER onayı verilir.
Eşleştirme Merkezi olma isteğinde bulunan firmanın, Eşleştirme Merkezinin tanıtım ve faaliyetlerinin
yürütülmesi sırasında Türkiye’de ve/veya ilgili ülkede Meslek Kuruluşu/Kuruluşları ile işbirliği yapması
esastır.
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2.1.1.1.2.5 Nitelikli eleman desteği
Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde
istihdam edilmemiş,
Yüksek öğretim kurumundan mezun veya
En az Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için
verilir.
İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.
Program süresince (3 YIL) desteğin üst limiti 50.000 (ellibin) TL’dir.
Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere
herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya
ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.
Nitelikli eleman desteğinde aylık destek üst sınırı
-

Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti;

 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile öğrenim durumlarına bakılmaksızın en az Seviye 5
Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri için 1.500 (binbeşyüz) TL,
 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL,
 Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir.
 Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için
görevlendirilmiş olması veya kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün
almamış olması halinde bu üst limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir.
Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır.
Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, destek başvuru tarihinden önceki son 30
(otuz) gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 45
(kırk beş) gün içinde istihdam edilmesi gerekir.
Nitelikli elemanın; işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda, İşletme ilgili
Uygulama Birimine bilgi verir ve elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.
Örnek;
Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman beşinci bölgede, Şanlıurfa altıncı bölgede yer aldığından
destekleme oranı %70’tir. Bu durumda bu illerde kurulu bir KOBİ için; eğer 4 yıllık yüksekokul veya
fakülte mezununa aylık net 3.000 TL maaş veriyorsa bu durumda girişimci, 50.000 TL’lik destek üst
sınırına ulaşıncaya kadar (EN FAZLA 3 YIL BOYUNCA) aylık 2.100 TL destek alacaktır.
Gaziantep üçüncü bölgede yer aldığından destekleme oranı %60’dır. Bu durumda Gaziantep’te kurulu
bir KOBİ için; eğer 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezununa aylık net 3.000 TL maaş veriyorsa bu
durumda girişimci, 50.000 TL’lik destek üst sınırına ulaşıncaya kadar (EN FAZLA 3 YIL BOYUNCA) aylık
1.800 TL destek alacaktır.
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2.1.1.1.2.6 Danışmanlık desteği
Desteğin kapsamı
İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje
Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış
Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE
Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu
başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.
Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık
kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti
vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan
kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ Danışmanlarından alınacak hizmetler desteklenir.
TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik
danışmanlık hizmetleri ile işletmenin kanuni yükümlülüklerinden doğan ve rutin faaliyetlerine yönelik
hizmetler bu destek kapsamı dışındadır.
Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmeti süresi en az 20 adam-gün olup, destek miktarı
6.000 (altıbin) TL’yi geçemez.
Danışmanlık konu başlıkları ve içerikleri aşağıda verilmiştir:
a) Genel Yönetim: Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, Kurumsallaşma, Zaman Yönetimi,
Değişim Yönetimi, Kıyaslama (Benchmarking), Yeniden Yapılanma, ProjeYönetimi konuları.
b) AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama: AvrupaBirliği,
Dünya Bankası ve diğer uluslararası fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlama konuları.
c) İş Planı Hazırlama: İş Kurma ve Geliştirme konuları.
d) Yatırım: Fizibilite, Yatırım Değerlendirmesi, Yatırım Analizleri konuları.
e) Pazarlama: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Stratejisi, Satış Organizasyonu, Satış Yönetimi,
Kurum İmajı/Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma
konuları.
f) Üretim: Üretim Yönetim Sistemi, Malzeme Yönetimi, Verimlilik İyileştirme, Yalın Üretim,
Yerleşim Planlama, Üretim Planlama, Planlı Bakım, Otomasyon, Stok Yönetimi, Teknik Konular.
g) İnsan Kaynakları: İşgücü Planlama, Kariyer Planlaması, Personel Edinimi, Personel Politikaları,
Performans Değerlendirme, Örgütsel Yapı, Eğitim Yönetimi, Motivasyon, Kurumsal Kimlik
konuları.
h) Mali İşler ve Finans: Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe-Denetim Sistemi, Finansal
Planlama, Maliyet Etütleri, Ekonomik Analizler, Vergi ve Fon Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi
konuları.
i) Dış Ticaret: Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslararası Ödeme Şekilleri, İhracat hazırlık, Uluslararası
teslim şekilleri, İhracat/İthalat İşlemleri konuları.
j) Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri: Internet Tabanlı Sistem Geliştirme, Kurumsal Bilgi Teknolojisi
Stratejileri Belirleme, Yönetim Bilgi sistemleri (MIS), E-Ticaret ve Internet Stratejileri Belirleme,
CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Geliştirme, ERP, MRP konuları.
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k) Enerji Teknolojileri: Yeni Enerji Teknolojisi, Yeni Enerji Üretim Tekniklerinin İşletmelere
Uyarlanması, Yenilenebilir Enerji konuları.
l) Yeni Teknik ve Teknolojiler: Yeni Teknoloji Adaptasyonu, Ürün Geliştirme, Yeni Üretim
Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yeni Teknoloji Kurulması, Ar-Ge konuları.
m) CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim: CE
İşaretlemesine yönelik danışmanlık konuları.
n) Çevre: İklim Değişikliği, Çevrenin Korunması, Çevre Dostu Ürün ve Üretim, Çevre Mevzuatı
Kapsamındaki konular.
Program süresince desteğin üst limiti 22.500 (yirmiikibinbeşyüz) TL’dir.
2.1.1.1.2.7 Eğitim desteği
Desteğin kapsamı:
İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali
İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji
Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün
Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına
destek verilir.
TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik
eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.
Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti
vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu
kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları,
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program
onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda
akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.
Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin
eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.
Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500
(ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen
toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.
Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.
İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda KOSGEB tarafından eğitim programları
düzenlenebilir.
2.1.1.1.2.8 Enerji Verimliliği Desteği
İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP)
İçin Danışmanlık, Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri ve Uygulama Giderlerine destek verilir. Sertifika
bedeli, iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri destek kapsamı dışındadır.
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Ön etüt, detaylı etüt ve VAP için danışmanlık hizmetleri 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinden, Enerji Yöneticisi Eğitimi
hizmetleri ise yine aynı kanun kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş
Kurumlar veya EVD Şirketlerinden alınır.
Bu destekten yararlanılabilmesi için, İşletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en
az 20 (yirmi) TEP olması şarttır. Yeni tescil edilmiş işletmelerde ise TEP değeri işletmenin tescil edildiği
tarihten destek başvurusunun yapıldığı tarihe kadar olan dönem dikkate alınarak hesaplanır.
Ön Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL, 200 üzeri
TEP için 5.000 (beşbin) TL’dir.
Detaylı Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 10.000 (onbin) TL, 200 üzeri
TEP için 20.000 (yirmibin) TL’dir.
İşletmenin Detaylı Etüt hizmetleri desteğinden yararlanabilmesi için, ön etüt hizmeti almış olması
gerekir.
Detaylı Etüt hizmetlerinin destek kapsamında ödenebilmesi için; Detaylı Etüt Raporunun KOSGEB
tarafından oluşturulan komisyonca uygun bulunması gerekir.
Detaylı etüt sonrasında alınacak VAP danışmanlığı için destek üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.
VAP’ın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesi için alınan danışmanlık hizmeti gideri ilk 2
(iki) yıl için desteklenir.
Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti 5.000 (beşbin) TL’dir.
Uygulama Giderleri, KOSGEB tarafından oluşturulan komisyonca uygun bulunan Detaylı Etüt
Raporunda önerilen hususlar kapsamında; enerji verimliliği sağlayacak makine, teçhizat, donanım ve
malzeme ile bunlara ilişkin işçilik/montaj giderleri için verilir. Uygulama Giderleri için verilecek desteğin
üst limiti 40.000 (kırkbin) TL’dir.

2.1.1.1.2.9 Belgelendirme desteği
Desteğin kapsamı:
İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK
tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem,
personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite
edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS)
belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya
inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.
Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi, ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC
24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241-151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve
ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için ise destek üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.
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Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.
2.1.1.1.2.10 Test, analiz ve kalibrasyon desteği
Desteğin kapsamı:
İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan; ürün,
malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile
yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon
konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB Laboratuarlarından alınan hizmetlere
ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.
Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve
numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde
hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.
Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.
2.1.1.1.2.11 Lojistik desteği
Desteğin kapsamı:
İşletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği verilir.
İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program
başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi
içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.
Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu / karayolu / demiryolu /
denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta
giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı
dışındadır.

Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000
(sekizbin) TL’dir
Program süresince desteğin üst limiti 40.000 (kırkbin) TL’dir.

2.1.1.1.3 KOBİGEL (KOBİ Gelişim Destek Programı)
PROGRAMIN AMACI: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları
katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesidir.
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Son başvuru tarihi 22.06.2018 olan 2018-1 no.lu Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İLLERDE REKABET
AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİ ve YAZILIM SEKTÖRLERİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET
GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ”dir.
Çağrı kapsamında; bulunduğu ildeki faaliyeti Ek’teki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi
Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi işletmeleri ve tüm illerdeki yazılım işletmeleri,
çalıştaylarda katılımcılar tarafından “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen
aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6
numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.
Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve
devreye alma
Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme
Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma
Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay
zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları,
bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün
geliştirme

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman’da desteklenen sektörler arasında NA.CE
kodu 10 olan “Gıda ürünlerinin imalatı” yer almaktadır.
İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım sektöründe ise; 2017 yılı
verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3
olmalıdır.
Proje süresi: En az 6 ay - en fazla 12 ay
Destek üst sınırı: Geri ödemesiz destek: En fazla 300.000 TL
Geri ödemeli destek: En fazla 700.000 TL
Toplam:
1.000.000 TL
Proje destek oranı: Tüm bölgelerde en fazla %60
Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014
tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak
alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave
edilir.
Geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için, destek ödemesinden önce İşletmeden destek tutarı
kadar teminat alınır.
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PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Projelerin değerlendirilmesi iki aşamalı olarak yapılır. İlk aşama KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden elektronik
ortamda, ikinci aşama ise toplantı usulü ile gerçekleştirilir.
DESTEKLENEN GİDERLER:
Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen
esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina
inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer
maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
2018-01 teklif çağrısında desteklenen giderler:
-

Personel
Makine – teçhizat
Yazılım
Hizmet

Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden
desteklenir. Bu gruba giren desteklerin üst sınırı geri ödemesiz 100.000 TL’dir.
Makine teçhizat giderleri: Destek kapsamında satın alınacak makine - teçhizatların ve kalıpların yeni
olması şartı aranır.
Geri Ödemesiz: 150.000 TL’ye kadar
Geri Ödemeli: 600.000 TL’ye kadar
Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)
Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
Geri Ödemesiz: 50.000 TL’ye kadar (imalat sektörü işletmeleri için)
Geri Ödemeli: 100.000 TL’ye kadar (Yalnızca yazılım lisans giderleri için)
Hizmet Giderleri: Bu kapsama aşağıdaki giderler girmektedir.
Eğitim giderleri
Danışmanlık giderleri
Proje hazırlama danışmanlığı gideri
Belgelendirme giderleri
Tanıtım giderleri
Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)
Fuar giderleri
Test ve analiz giderleri
Geri Ödemesiz: 100.000 TL’ye kadar
Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için;
işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır.

destek ödemesinden önce
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Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı
ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır.
İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje bitiminden sonraki 6 (altı) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür
Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif
Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından
belirlenir.
İşletme, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu, Proje kapsamında yapılan
giderlere ilişkin fatura/fatura yerine geçen belgeler ile bunların ödendiğine dair banka dekontları ve
varsa diğer belgelerle birlikte KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvurur.
Proje kapsamında makine-teçhizata ve yazılıma ilişkin destek ödemesi yapılmadan önce İşletmeden
Sorumlu Personel İşletmeyi ziyaret ederek KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Tespit Tutanağını
düzenler.
2.1.1.1.4 İşbirliği – Güç birliği Destek Programı
Programın amacı:
KOBİ’lerin işbirliği ve güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak
pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak
çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve
Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
İşbirliği Güç birliği Modelleri:
İşbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3
işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.
Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları veya
Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil
olmaları veya
Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi
gerekmektedir.
İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla
olamaz.
Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda bu
oran % 40 (kırk) olarak uygulanır.
Proje süresi: En az 6 ay - en fazla 24 ay (+ 12 ay)
Destek üst sınırı: Geri ödemesiz destek: En fazla 300.000 TL
Geri ödemeli destek: En fazla 700.000 TL
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Toplam:

1.000.000 TL

Orta – Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler için:
Geri ödemesiz destek: En fazla 300.000 TL
Geri ödemeli destek: En fazla 1.200.000 TL
Toplam:

1.500.000 TL

Proje destek oranı:
1. Bölgede en fazla %50
2,3 ve 4. Bölgelerde en fazla %60
5 ve 6. Bölgelerde en fazla %70
Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014
tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak
alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave
edilir.
Desteklenen faaliyetler:
Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri
amacıyla ortak tedarik,
Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat
ve hizmet sunumu,
Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı
oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve
hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
Benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı
sağlayıcı nitelikteki projeler
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek projeler
2.1.1.1.5 ARGE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
AR-GE ve İnovasyon Programının kapsamı;
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin
geliştirilmesi,
yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB
tarafından desteklenmesidir.
Endüstriyel Uygulama Programı:
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Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması,
Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması,
Ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB
tarafından desteklenmesidir.
2.1.1.1.6 İŞGEM DESTEĞİ
Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumları, Özel İdareler, Meslek Kuruluşları ve İnkübatörler tarafından
münferiden veya müştereken kurulacak bir İşletici Kuruluş vasıtası ile KOBİ’lere işletme geliştirme
koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı,
ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme
giderlerine destek sağlanmaktadır.

İŞGEM kuruluş desteği kapsamında;
- Bina tadilatı
500.000 TL
- Mobilya donanım 100.000 TL
- Personel gideri
50.000 TL
- Toplam
650.000 TL’ a kadar destek verilmektedir.
İŞGEM işletme desteği kapsamında;
- Personel gideri
100.000 TL
- Eğitim danışmanlık
50.000 TL
- Küçük tadilat
20.000 TL
- Tanıtım, org. giderleri
30.000 TL
- Toplam
200.000 TL’a kadar desteklenmektedir.
Kahramanmaraş 5.bölgede yer aldığından yapılan giderler %70 oranında desteklenmektedir.
2.1.1.2 İŞKUR DESTEKLERİ
•

İşbaşı Eğitim Programları kapsamında işverenlere sunulan teşvikler

•

Engelli istihdam teşviği

•

Kısa çalışma ödeneği

•

Ücret garanti fonu

2.1.1.2.1 İşbaşı Eğitim Programı





İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe
kazanmalarını sağlayan geliştirilmiş staj programıdır.
Bir mesleği işin başında uygulayarak öğrenmeyi amaçlar.
Nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere
İşe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek
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Kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı
sunmaktır.
 Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü
 Herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan
 Kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULLARI
 İlgili mevzuatı kapsamında en az iki sigortalı çalışanı olan işverenler
 Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa
başvuru yapabilir.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN YARARLANABİLECEK KATILIMCILAR
•
•
•
•
•
•
•
•

15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar
İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar
Emekli olmayanlar
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi
yatırılmamış olanlar
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olanlar
Lise ve üniversite öğrencileri
Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli
maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞYERLERİ TARAFINDAN KULLANILABİLECEK KONTENJAN
•
•
•

İşveren tarafından çalışan sayısının % 10’undan % 30’una kadar katılımcı alınabilir.
Örnek: 100 çalışanı olan işveren 30 kişiye kadar, 8 çalışanı olan işveren 3 kişiye kadar
katılımcı alabilir.
Kontenjanın tek seferde kullanılması zorunlu değildir, bölünerek de talep edilebilir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ
•
•
•
•
•

Program süresi;
İmalat sanayi ve bilişimde en fazla 6 ay
Diğer iş kollarında 3 ay olarak uygulanır.
Süre il müdürlüğü/hizmet merkezi ile işveren tarafından birlikte kararlaştırılabilir.
Günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada en fazla 6 gün ve 45 saat uygulanabilir.

İŞKUR TARAFINDAN KATILIMCILARA ÖEDENECEK TUTARLAR
Katılımcılara İŞKUR tarafından
•
•
•
•

İşsizlere 61,65 TL
Öğrencilere 46,23 TL
İşsizlik ödeneği alanlara 30,82 TL günlük cep harçlığı verilmektedir.
İşsizler için aylık net asgari ücret 1.603 TL düzeyinde
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•

•

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan
kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım
gideri
İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de
İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İŞVERENLERİN İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
•
•
•
•

Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az % 50 istihdam taahhüdü
vermesi gerekmektedir.
İstihdam süresi en az program süresi kadar olmak zorundadır.
Yararlanılan programdan sonra istihdam başlatılıp sürenin dolması
beklenmeden taahhütname verilerek yeni talepte bulunulabilir.
Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe başlatılması
gerekmektedir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİĞİ
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 Erkekler için 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak, kadınlar için yaş sınırı yok
 31/12/2018 tarihine kadar başlatyacak işbaşı eğitim programlarını tamamlamak
 Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek
alanında istihdam edilmek,
 İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet
belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak.
 İşe alındıkları işyerinin faaliyet gösterdiği sektör;
• İmalat sanayinde ise 42 ay
• Diğer sektörlerde ise 30 ay
 Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanmaktadır.
 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda, katılımcının cinsiyetine göre 6
aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanmaktadır.
İşverenler Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerin Vergi Matrahından Düşürülmesi
 İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumun yaptığı ödemelere ek olarak
programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ilave ödemelerin brüt asgari ücretin
yarısına kadar olan tutarı kadar vergi matrahından düşülebilmektedir.
 ÖRNEK: Ayda 20 gün programa katılan kişiye İŞKUR toplam 1.233 TL ödemektedir.
İşveren katılımcıya yemek, yol masrafı vb. adı altında 300 TL ödemek isterse bu tutarı
vergiden düşebilir.
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2.1.1.2.2. Engelli istihdam teşviği
Özel sektör işvereni 4857 sayılı kanunun 30. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 50 veya daha fazla işçi
çalıştırdıklarında, işyerlerinde %3 oranında engelli çalıştırmakla yükümlüdürler.
Bu çerçevede, SGK primi İşveren katkı payının yarısını İŞKUR ödemektedir.
2.1.1.2.3 Kısa çalışma ödeneği
•

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma
sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya

•

İşyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde,

•

İşyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.



Kısa çalışma ödeneği, sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir
uygulamadır.
 Kısa Çalışma Kapsamında;
 İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi(geçici olarak iş durursa tamamı veya çalışma
süresinin azaltılması durumunda bir kısmını içeren ödenek)
 Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.
2.1.1.2.4 Yarım çalışma ödeneği
Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçilere istekleri halinde;
• Birinci doğumda 60 gün
•

İkinci doğumda 120 gün

•

Sonraki doğumlarda ise 180 gün

•

Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmektedir.

•

Maaşın ve SGK işveren priminin işveren tarafından ödenmeyen kısımları İŞKUR tarafından
karşılanmaktadır.

2.1.1.2.5 Ücret garanti fonu
İşsizlik Sigortası Kanununa göre;
•

Sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran

•

İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın
ertelenmesi nedenleri ile

•

İşverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere,
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•

İşçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını

Karşılamak amacı ile Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur.

2.1.1.2.6 İlave İstihdam Teşviği
Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.
- İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari
ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave
istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm
primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda
883,01 ila 2.151,45 TL)
- Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi
karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)
Destek süresi:
2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam
edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından
küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay
süreyle uygulanacaktır.
İşyeri yönünden aranan şartlar:
İşyerlerinin;
– Özel sektör işverenine ait olması,
– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık
prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave
olarak çalıştırılması,
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi,
– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı
yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.
Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;
– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının
bulunmaması,
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
gerekmektedir.
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2.1.1.3 SGK Destekleri
•

İşverenlere sunulan Genç ve Kadın istihdamı teşviği

•

İşsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde verilen prim teşviği

2.1.1.3.1 Genç ve kadın istihdamı teşviği

-

-

18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik
eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere
12 ay, süreyle destek sağlanmaktadır.
İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek
süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst
sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (416,05 ila 3.120,37 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanmaktadır.
Faydalanma şartları
- Kişinin son 6 aydır işsiz olması
- Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak
istihdam edilmesi
- Özel sektör işvereni olması
2.1.1.3.2 İşsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde verilen prim teşviği
 Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç
alt sınır üzerinden hesaplanan
 kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası
priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince
 İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Bu kapsamda işe alınanlar;
 İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmalı,
 Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı
sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
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 Sigortalı, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir
işyerinde işe başlamış olmalı,
2.1.1.4 TUBİTAK
2.1.1.4.1 Sanayi ARGE Projeleri Destekleme Programı
PROGRAMIN TANIMI:
Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını
teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere
oluşturulmuştur.
Programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek
sağlamaktır.
DESTEK KAPSAMI
Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik
tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün
kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına
uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave
destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine
bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer
ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı
(36) aydır.
Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25’ini) ve 500.000.-TL sınırını
geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabilir.

Desteklenen gider kalemleri;
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile
yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri
Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
BAŞVURU YAPABİLECEKLER:
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Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
Projeler, konularında uzman hakemler tarafından firma ziyaretleri yapılarak değerlendirildikten sonra
TÜBİTAK'a rapor edilir. Değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili teknoloji grubu yürütme
komitesi tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir.
2.1.1.4.2 KOBİ ARGE Başlangıç destek programı
PROGRAMIN AMACI:
Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin
geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün
geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve
uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir
ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının
yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin
TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje
başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her
dönem için sabit olup %75’tir.
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.
Ancak, proje desteği, proje önerisinin(AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin
bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak,
kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
Projeler, konularında uzman hakemler tarafından firma ziyaretleri yapılarak değerlendirildikten sonra
TÜBİTAK'a rapor edilir. Değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili teknoloji grubu yürütme
komitesi tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir.
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2.1.1.4.3 Teknogirişim Sermayesi Desteği
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin,
 teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini,
 katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri
için,
 fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi,
 böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve
 uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri
geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Başvuru yapabilecekler:




Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci,
Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi
başvuru yapabilir.

Destek Miktarı
Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş
belirleme çağrısında belirtilir.
Aşama 2 için; teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla yüz
elli bin (150.000) TL’dir.
Aşama 3 için; TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.
Desteklenen Gider Kalemleri
a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,

2.1.1.5 KALKINMA AJANSLARI
Kalkınma ajansları, ülkemizin AB üyelik süreci çerçevesinde bölgesel politika alanında yürüttüğü uyum
çalışmaları kapsamında kurulmuştur. Kalkınma ajansları kuruldukları bölgenin ekonomik ve sosyal
kalkınmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmekle görevlendirilmişlerdir. DPT tarafından yürütülen
bölgesel kalkınma politikası çerçevesinde Türkiye “Düzey-2 Bölgesi” olarak adlandırılan 26 alt bölgeye
ayrılmıştır. Her bir bölge için Kalkınma Ajansları kurulmasına karar verilmiştir.
Proje kapsamındaki iller farklı kalkınma ajanslarının bölgelerine girmektedir.
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Kahramanmaraş: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)
Gaziantep, Kilis, Adıyaman: İpekyolu Kalkınma Ajansı
Şanlıurfa: Karacadağ Kalkınma Ajansı
Kalkınma Ajansları 2018 yılı içerisinde mali destek programı açmışlar ve teklifleri almışlardır.
2.1.1.5.1 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı açmış ve Mikro, Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmelerin, Kooperatif ve Kar amacı güden Birliklerin başvurularını 06 Nisan 2018 tarihine
kadar almıştır.
Programın Amacı TR63 Bölgesindeki KOBİ’lerin teknolojik altyapılarının geliştirilerek yenilikçi ve
çevreye duyarlı üretim anlayışı ile büyümelerine katkı sağlamaktır.
Programın Öncelikleri:
1. KOBİ’lerde yenilikçiliğin desteklenmesi
2. KOBİ’lerde teknolojik altyapının güçlendirilmesi
3. Bölgede çevreye duyarlı üretim sistemlerinin kullanılması ile temiz üretim anlayışının yaygınlaşması

Programın Toplam Bütçesi: 15.000.000 TL dır.
Proje Destek Tutarı: Asgari 50.000 TL Azami 500.000 TL dır.
Destek Oranı: Asgari % 25 Azami % 50
Proje Uygulama Süresi: Asgari 2 Ay, Azami 18 Aydır.
Uygun Başvuru Sahipleri:
Ticari Esaslara Göre Faaliyet Gösteren ve İmalat Yapan ya da Yapmaya Başlayacak Olan
• Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
• Kooperatifler ve Birlikler (Kâr Amacı Güden)
Programın Öncelikli Sektörleri: Ana Metal Sanayi, Tekstil, Mobilya, Ayakkabı, Metal Mutfak Eşya, Filtre,
Gıda Sanayi, Makine İmalat sanayileridir.

2.1.1.5.2 İpekyolu Kalkınma Ajansı
Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programını açmış ve 12 Mart 2018 tarihine kadar başvuruları almıştır.
PROGRAMIN AMACI
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Genel Amaç: TRC1 Bölgesindeki işletmelerin rekabetçilik ve yenilikçilik kapasitesinin arttırılması.
Özel Amaç: İmalat sanayiinde; Ar-Ge ve tasarım altyapısının geliştirilmesi ve yenilikçiliğin arttırılması
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
İmalat sanayi işletmeleri için;
1. Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinin kurulması,
2. Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin yapılması
3. Ar-Ge odaklı Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin geliştirilmesi
4. Endüstri 4.03 uygulamalarının yapılması,

Programın toplam bütçesi: 6.000.000 TL
Azami Destek oranı: % 50
Proje Destek Asgari Tutarı: 75.000 TL Azami Tutarı: 500.000TL
Proje süresi: Azami 18 Ay
Uygun başvuru sahipleri: Kar Amacı Güden İşletmeler
2.1.1.5.3 Karacadağ Kalkınma Ajansı
Programın adı: KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı
Programın Öncelikleri:
Bölgenin stratejik sektörlerinde işletmelerin üretim ve hizmet kalitesinin artırılması, ihtisaslaşmanın
teşvik edilmesi, tedarik ve değer zincirlerinin geliştirilmesi,
Stratejik sektörlerde Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi, işletmelerde teknoloji
kullanımının artırılması,
İşletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, kalite standartlarına ulaşılması, pazarlama, dışa
açılma ve ihracat kapasitelerinin geliştirilerek uluslararası pazar paylarının artırılması,
KOBİ’lerde modern üretim süreçlerinin kurulması, üretim, istihdam ve verimliliğin artırılması,
Yazılım ve Tasarım sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerinde beşeri ve fiziki kapasitenin
geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması
Program Bütçesi: 11.500.000 TL
KOBİ’ler: Asgari: 50.000,00 TL - Azami: 500.000,00 TL Toplam: 10.000.000 TL
Yazılım ve Tasarım Sektörü: Asgari: 50.000,00 TL - Azami: 200.000,00 TL Toplam: 1.500.000 TL
Azami Destek oranı: % 50
Projenin süresi, en az 2 ay en fazla 14 aydır.
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Uygun Başvuru sahipleri: KOBİ’ler, Kar amacı güden üretici kooperatifleri ve birlikleri,
2.1.1.5.4 Güdümlü proje desteği
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından uygulanmakta olan ve bölgenin rekabet gücünün artırılması
ile bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projelerin desteklendiği Güdümlü Proje
Desteği kapsamında büyük ölçekli projeler desteklenmektedir.
Örneğin Kahramanmaraş’ın en önemli sektörlerinden olan Metal Mutfak Eşya sektörü ile Kuyumculuk
sektöründe tasarım ve modelleme çalışmaları için önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Tasarım ve 3D
Modelleme Merkezi Projesi’nin ön başvurusu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından
DOĞAKA’ya yapılmış ve DOĞAKA tarafından kabul edilmiştir. Projenin toplam maliyetinin 3.000.000 TL
olduğu projeye DOĞAKA’nın 2.250.000 TL destek sağlaması planlanmakta olup bu proje ile kuyumculuk
ve metal mutfak eşya sektörü başta olmak üzere tasarım ve modelleme ihtiyacı olan diğer sektörlerde,
ürünlerin, üretiminin ilk aşamasından son aşamasına kadar bilimsel ve ileri teknoloji imkânları
kullanılarak tasarlanması, prototip modellemesinin yapılması sağlanacaktır.

2.1.1.6 EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Ekonomi Bakanlığı’nın başlıca destekleri şunlardır:
 Yurtdışı Pazar araştırması ve pazara giriş destekleri
•

Yurt dışı Pazar araştırması

•

E-Ticaret sitelerine üyelik

•

Rapor satın alma

•

Sektörel ticaret heyetleri

•

Alım heyetleri

•

Pazara giriş belgeleri

•

Belge/sertifika/test analiz raporları

•

Tarım analiz raporları

•

Küresel tedarik zinciri

•

İhracatçıya alıcı kredisi ve sigorta tazmin desteği

•

Fuar katılım desteği

•

Tasarım desteği

•

Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği

•

Markalaşma ve Turquality desteği

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları
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2.1.1.6.1 Yurtdışı Pazar araştırması desteği
Bu Tebliğ kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt
dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına
en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri
desteklenir.
a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs
bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.
b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri
Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.
Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak
üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme
yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.
2.1.1.6.2 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği
Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına
ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar, alım heyeti programlarına
ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde
aşağıda belirtilen giderler desteklenir:
a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım
heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası
ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç
kiralama giderleri.
b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım
heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD
Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.
c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri: 1) Tercümanlık gideri. 2) Seminer, konferans, toplantı ve ikili
görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri. 3) Fuar katılımına ilişkin giderler. 4) Görsel ve yazılı
tanıtım giderleri. 5) Halkla ilişkiler hizmeti gideri. 6) Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri
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2.1.1.6.3 Pazara giriş belgeleri desteği
Pazara Giriş Belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu
olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve
güvenliğini gösterir işaretleri; tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz
raporlarını içerir.
Bu Karar kapsamında şirketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri % 50
oranında desteklenir.
Bu Karar kapsamında Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD
Dolarına kadar destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde
yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır.
2.1.1.6.4 Yurtdışı fuar katılım desteği
İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmaların katılımları ve
organizatörlerin tanıtım harcamaları,“Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlıkça
belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların bireysel katılımı, bunun yanı
sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen
prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.
Destek üst limitleri:

FUAR
YILI

ORGANİZATÖRLERİN TANITIM
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

FİRMALARIN YURT DIŞI FUAR
KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

Genel
Nitelikli
Fuarlar

Sektörel
Nitelikli
Fuarlar

Sektörel Nitelikli
Fuarlarda İlave
Tanıtım Projesi

Genel
Nitelikli
Fuarlar

Sektörel Nitelikli
Fuarlar

Prestijli Fuarlar

2017

320.000

500.000

320.000

50.000

75.000

250.000

2018

363.000

568.000

363.000

56.000

85.000

284.000
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2.1.1.6.5 Yurt dışı Tanıtım desteği
Yurt dışı birimi bulunmayan;
Ancak, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip
olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla;
* Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama
giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $’a kadar desteklenir.
Tanıtım faaliyetinin birden çok dilde yapılması durumunda; prodüksiyon harcamalarına ilişkin
düzenlenen sözleşmede prodüksiyona konu tanıtımın hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi
gerekmektedir. Tanıtım filmine ilişkin prodüksiyon giderleri, söz konusu tanıtım filminin yurtdışında
yayınlandığının tevsik edildiği durumda desteklenir.
Bir ürüne veya markaya karşılık tüketicinin tepkisinin anlaşılmasının hedeflendiği pazarlarda en fazla 3
ay için kurulan perakendecilik yöntemi olan geçici (pop-up) mağazacılık kapsamında; kira, organizasyon
ve pop-up’a özgü diğer tanıtım giderleri desteklenir.
Desteğin Süresi
Her bir şirket/işbirliği kuruluşu birime ve/veya marka tescile bağlı olarak en fazla 4 (dört) yıl süresince
tanıtım desteğinden yararlanabilir

2.1.1.6.6 Yurt dışı Marka tescil faaliyetleri desteği
•
•
•

Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının
Yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
% 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $’a kadar desteklenir.

Desteklenen giderler:
a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın
o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme
vb. bütün zorunlu giderleri
b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri
Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması yeterlidir.
Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.

Desteğin Süresi
Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince
yararlanabilir.
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2.1.1.6.5 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE)
UR-GE Projesi: İşbirliği Kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi
ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti
faaliyetlerinden oluşan projeyi ifade eder.
UR-GE Projelerinin süresi 3 yıldır.
UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve
ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer- tedarik zinciri analizi
yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanır ve projenin
yol haritası belirlenir.
UR-GE Projeleri kapsamında İhtiyaç analizi, Eğitim hizmeti, Danışmanlık hizmeti, Kümenin yurt dışında
tanıtımı faaliyetlerine ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin Genelge’de
belirtilen giderlerin, en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
UR-GE Projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ile proje faaliyetlerinin organizasyonu
ve koordine edilmesine yönelik olarak işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman
personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i proje süresince desteklenir.
İşbirliği kuruluşunca Tebliğ’in 13 üncü maddesi kapsamında düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama
faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise
her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, bu madde kapsamında yer alan giderlerin en fazla
%75’i desteklenir.
İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyeti/faaliyetleri ile yurt dışı pazarlama ve alım heyeti
faaliyetine/faaliyetlerine katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel
danışmanlık hizmeti alabilir.
Proje bitimini müteakip bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl
alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında desteklenir.

2.1.1.7 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEKLERİ
2.1.1.7.1 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
Yatırım konuları:
1-Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları
Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
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Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
Çelik silo,
Soğuk hava deposu,
Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Bitkisel ürünlerin işlenmesi;
Kahramanmaraş’ta Yaş, meyve ve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel
ürünleri işleyen tesisler desteklenmektedir.
2- Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları
a) Kırsal turizm
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye
yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera,
Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk
hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,
c) El sanatları ve katma değerli ürünler
d) Bilişim sistemleri ve eğitimi
Proje tutarları üst sınırları:
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesis başvurularında 2
milyon TL
Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvurularında 1,5 milyon TL
Tamamlama başvurularında 1,750 milyon TL
Kırsal turizme yönelik yeni tesis yapımı 1,5 milyon TL
Diğer yatırım konuları için 500 bin TL
Tüm projelerde proje tutarının %50’sine hibe desteği verilir.
Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
Desteklenecek gider kalemleri:
Yatırım uygulamalarına ait; İnşaat işleri ve
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Makine, ekipman ve malzeme alım giderleridir.
Tüm işler ve ürünler ihale sonucu belirlenecek yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında
sağlanır.
Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu hariç olmak üzere yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında inşaat
gideri hibeye esas proje giderinin %80’ninden fazla olamaz.
Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda %20’yi aşamaz.
BAŞVURU SAHİPLERİ:
Kırsal turizm, el sanatları ve katma değerli ürünler hariç olmak üzere Başvuru sahibi gerçek veya tüzel
kişilerin Bakanlık çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlıkça oluşturulan diğer kayıt sistemlerine son başvuru
tarihinden önce kayıtlı olması gerekmektedir.
Uygulamada dikkat edilecek hususlar:
Yatırım yeri başvuru sahibine ait olmalı veya en az 7 yıl süreyle tahsis edilmeli/kiralanmalıdır.
Hibe desteği verilecek proje giderleri hibe sözleşmesinden sonra yapılmalı, Satın alma işlemleri
Bakanlık Satın alma kitabındaki kurallara göre yapılmalıdır.
Desteklenmeyen giderler:
Arazi, arsa ve bina alım gideri
Kira gideri
Bina yakıt, elektrik, su giderleri
İkinci el mal alım giderleri
Proje yönetim ve danışmanlık giderleri
Makine tamir ve parça alım giderleri
Bankacılık giderleri, faizler, kur farkları
KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler

2.1.1.7.2 Havza bazlı destekleme modeli
Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik
öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli
21 ürünün istatistiki verileri, ekim nöbeti (münavebe), iklim, toprak ve topografya, su kısıtı verileri
(mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi), il-ilçe (Kamu, STK ve Üniversiteler) önerileri de dikkate
alınarak oluşturulan Karar Destek Sistemi sonuçları ile il / ilçe müdürlüklerimizle Temmuz-Ağustos
döneminde yapılan toplantı/telekonferans görüşmeleri neticesinde 2018 üretim yılı havzalarda
desteklenecek ürün listeleri oluşturulmuştur.
Proje illeri 2018 ürün listelerinde biber yer almamaktadır.
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Model kapsamında verilen destekler:
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve
tritikale için dekar başına 15 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 19 lira, çeltik, pamuk için
dekar başına 40 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 44 lira, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar
başına 14 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 18 lira, aspir için dekar başına 12 lirası mazot,
4 lirası gübre üzere 16 lira, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, patates için dekar başına 19 lirası
mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 23 lira, kanola (Kolza), soğan, yaş çay, fındık, yem bitkileri ve diğer
ürünler için dekar başına 10 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 14 lira, nadas için de 6 liralık mazot
desteği verilecektir.
Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar
analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira, Organik tarım için kategorilerine göre
dekara 10 ila 100 lira, İyi tarım uygulamaları desteklemesi kapsamında meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi
aromatik bitkiler, örtü altı ve çeltik için dekar başına 10 ila 150 lira arasında destek verilecektir.
Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 lira
ödenecektir.

2.1.1.8 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
2.1.1.8.1 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Ülkemizde yerleşik işletmelerce teknolojik ürünlerin seri üretimine yönelik gerçekleştirilecek
yatırımların desteklendiği bir destek programıdır. Bu kapsamda seri üretimi yapılacak teknolojik
ürünlerin şu kriterlerden birini sağlaması gereklidir:
 Türkiye veya yurtdışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya
uluslararası fonlar tarafından desteklenen, sanayiye yönelik AR-GE ve yenilik projeleri sonucu
ortaya çıkan teknolojik ürünler.
 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde başlatılıp sonuçlandırılan AR-GE ve yenilik projeleri
sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler.
 Özkaynaklar kullanılarak yapılan AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan
teknolojik ürünler.
 Programa başvuru yapılabilecek öncelikli teknoloji alanları Bakanlık tarafından ilan
edilmektedir.
Başvuru yapabilecekler:
*En fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış olanlar,
*Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne ait, “İncelemeli
Patent Belgesi” almış olanlar,
*En fazla 12 ay önce TGB’lerde yatırım izni ve/veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor
alanlar,
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Teknoyatırım programından istifade edebilirler.
Desteklenen Yatırım Türleri
 Komple Yeni Yatırım
Tamamen yeni makine-teçhizat, yapılaşması tamamlanan yatırım alanı ve mevcut tesisten bağımsız
altyapıyı içeren yatırımlar.
 Ürün Çeşitlendirmeye Yönelik Yatırım
İlave makine-teçhizat, mevcut tesis ile ortak altyapı ve farklı nihai teknolojik ürün çıktısını içeren
yatırımlar.
Destek üst sınırları:
Büyük işletmelerde; 2 milyon TL
Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL
Küçük işletmelerde; 10 milyon TL

Başvuru tarihleri:
Programa yılda bir veya birden fazla dönemde bütçe imkanları dahilinde başvuru alınabilmektedir.
Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilmektedir.
Destek süresi
Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay (ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar
ek süre verilebilir),
Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,
İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.

Destek Unsurları
Makine ve Teçhizat Desteği
Ana makine-teçhizat, yardımcı makine-teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj ve fizibilite raporu gideri
harcamalarını kapsamaktadır.
Bu destek unsurundan, büyüklüğünden bağımsız olarak tüm işletmeler yararlanabilmektedir.
Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı, yatırım harcamaları olarak desteklenir.
Yatırım harcamaları üzerinden işletmelere en fazla aşağıdaki oranlar kadar geri ödemesiz destek
sağlanır.
a) İthal alımlarda; Büyük işletmelere % 10 Orta büyüklükteki işletmelere % 30 Küçük işletmelere % 40
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b) Yerli alımlarda Büyük işletmelere % 20 Orta büyüklükteki işletmelere % 40 Küçük işletmelere % 50

Kredi Faiz Desteği
 50.000.000 TL’ye kadar olan projelere sağlanmaktadır.
 10.000.000 TL’ye kadar olan yatırım projeleri için alınacak kredinin faizi,
 Bakanlık tarafından belirlenen puanın tamamı kadar,
 10.000.000 TL’den büyük olan yatırım projeleri için alınacak kredinin faizi ise,
 Bakanlık tarafından belirlenen puanın yarısı kadar desteklenir.
 Bu destek unsurundan sadece küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yararlanabilir.
İşletmelere sağlanacak faiz destek üst limiti 10.000.000 TL dir.
Yalnızca kredi faiz destek unsurundan yararlanan işletmelere ek süre verilmez.
Makine ve teçhizat desteği ile kredi faiz destek unsurlarının her ikisinden de yararlanmak isteyen
işletmenin, öncelikle makine ve teçhizat destek unsurundan yararlanmış ve tamamlama belgesini almış
olması şarttır.
Yalnızca kredi faiz destek unsurundan yararlanan işletme, makine ve teçhizat destek unsurundan
yararlandırılmaz.
İşletme gideri desteği
İşletme dönemine ait giderler en fazla 1 yıl süresince ve en fazla %75 oranında desteklenmektedir.
Sözkonusu giderler şunlardır:
 Üretim amaçlı yıllık enerji gideri
 Yıllık istihdam edilen personel için brüt asgari ücret tutarı
 Yıllık kira gideri
Bunların yanı sıra, teknoloji, AR-GE, yenilik konularında yurtiçi / yurtdışı işbirliklerini koordine
yeteneğine sahip nitelikli personelin maaşının brüt asgari ücret tutarı da 2023 yılına kadar bu kapsamda
desteklenmektedir.
Bu destek unsurundan sadece küçük işletmeler yararlanabilir.
2.1.1.8.2 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği
Bölgeler için gerekli olan arazi ve bina temini ile planlama ve projelendirme, alt yapı ve üst yapının
inşası, ayrıca Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya
yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile
ilgili harcamalar yönetici şirkete aittir.
Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasıyla ilgili giderler ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini
desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji
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transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin giderlerin, yönetici şirketçe
karşılanamayan kısmı yardım amacıyla Bakanlık bütçesine “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” için konulan
ödenekle sınırlı olmak üzere Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak Bakanlık tarafından hazırlanacak
olan “Ödenek Kullanım Usul ve Esasları” çerçevesinde karşılanabilir. Proje ödenekleri yıllık yatırım
programında
yer
alır.
Bu
ödenekler
Maliye
Bakanlığınca
belirlenen
harcama
programları dahilinde kullanılır.

2.1.2 Hibe veya ucuz maliyetli kaynak sağlayan uluslararası kuruluşlar
2.1.2.1 AB Hibe programları
Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ile, Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali
ve teknik destek sağlamaktadır. Bu fonların amacı, Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve
standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını
gerçekleştirmesi ve reformları uygulaması için gerekli olan kapasitelerinin oluşturulmasıdır. Böylelikle
Türkiye, AB üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlanmaktadır.
2014 - 2020 dönemi için sağlanan IPA mali desteğinin dört ana amacı bulunmaktadır:
Politik reformlara destek;
Ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmaya destek;
Birlik müktesebatına aşamalı olarak uyum sağlanmasını desteklemek suretiyle faydalanıcı ülkenin, AB
üyeliği sebebiyle (gelecekte) ortaya çıkacak yükümlülükleri yerine getirebilme becerisini güçlendirmek;
Bölgesel entegrasyon ve ülkesel işbirliğini güçlendirmek.
Avrupa Birliği, IPA 2014 - 2020 kapsamında Türkiye’ye gösterge olarak 4.453,9 milyon avro tahsis
etmiştir. Öncelikle desteklenecek sektörler demokrasi ve yönetişim; hukukun üstünlüğü ve temel
haklar; çevre ve iklim faaliyetleri; ulaşım; enerji; rekabet edebilirlik ve inovasyon; eğitim, istihdam ve
sosyal politikalar; tarım ve kırsal kalkınma ile bölgesel ve ülkesel işbirliğidir.

Kahramanmaraş Biber Kümelenmesinin başvuru yapabileceği programlar şunlardır:
2.1.2.1.1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı
Programın, 2014-2020 yıllarını kapsayan, teknik adı Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı
(RYOP) olan ve tüm Türkiye'yi kapsayacak yeni döneminde ise yaklaşık 405 milyon avro bütçe
oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 2017 yılının Nisan ayında bir teklif çağrısına çıkılmış, değerlendirme
sürecini başarıyla tamamlayan proje teklifi sahibi kurumlar ile 23 Ocak 2018 tarihinde protokol
imzalanmıştır.
Programın uygulama illeri: Program 81 ilin tamamında uygulanacaktır.
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Programın hedefi: Sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı
sağlanması hedeflenmektedir. Program kapsamında verilecek desteklerin, öncelikle bu iki temel
hedefe hizmet etmesi beklenmektedir.
Programın ana faaliyet alanları:
 İmalat Sanayi
 Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler
 Araştırma ve Geliştirme
 Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme
İmalat Sanayii Faaliyeti kapsamında;
Ortak kullanım tesislerinin (atölyeler, depolama alanları) kurulması ve faaliyete geçirilmesi, bu
tesislerin sahibi olan kurumların ve çalışanlarının kapasitelerinin ve yetkinliklerinin artırılması;
İhtiyaç analizlerinin ve analitik çalışmaların, rekabetçilik stratejilerinin ve yol haritalarının geliştirilmesi;
Kümelerin ve küme destek yapılarının kurulması ve işlevsel hale getirilmesi;
Tanıtım ve ağ oluşturma faaliyetleri için danışmanlık hizmeti verilmesi, sermaye yatırım fuarları,
girişimcilik kampları ve tanıtım turları organize edilmesi gibi aktiviteleri içeren projeler
desteklenecektir.
Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti kapsamında;
Mevcut Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin artırılmasının ve işlevsel hale getirilmesi;
Kamu, üniversite ve sanayinin işbirliği ekosistemini güçlendirilmesi;
Prototip üretimi amaçlı Ar-Ge faaliyetlerinin ve geliştirilmiş prototiplerin test ve sertifika hizmetleri;
Üniversite ve sanayinin ortak araştırma çabalarının teşviki;
Ticarileştirme olanaklarını belirlemeye yönelik pazar araştırması, anketler ve diğer analitik çalışmalar;
Başvuru yapabilecek kurumlar: Valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler,
TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel
sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar
başvurabilir.
2.1.2.1.2 Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Alt Sektörü
Programın hedefi; politika ve karar alma süreçlerine aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun
güçlendirilmesi, temel haklar ve diyalog kültürünün geliştirilmesi ve Türkiye ve Avrupa arasında kültürel
değişimin artırılması şeklinde tanımlanmıştır.
2014-2020 dönemi için sivil toplum alt sektörüne ayrılan toplam tutar yaklaşık olarak 190 milyon
Avro’dur.
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2.1.2.1.2.1 Dernekler, vakıflar, bu kuruluşların federasyon ve konfederasyonları ile kooperatiflerin
projeleri
Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali
sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile
şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin desteklenmesine yönelik projelerin desteklenmesi
hedeflenmektedir.
Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kooperatiflerin
projelerine en az 60 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.
İlk grup proje başvurularının 8 Mayıs 2018 – saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine
yapılması gerekmekteydi.
Önümüzdeki dönemlerde yeni çağrıların yayınlanması beklenmektedir.
2.1.2.1.2.2 Odaların projeleri
Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı
Bu programın amaçları:
 Üyelerine verdikleri hizmet kalitesini iyileştirmek veya yeni hizmetler verebilmeleri için
Odaların kapasitelerinin geliştirilmesi
 Türkiye ve AB Odaları arasında ağ oluşturma ve iyi uygulama örneklerini paylaşma olanaklarını
artırma
 Her iki taraftaki iş dünyasında Türkiye’nin AB’ye katılım sürecindeki fırsatlar ve zorluklar
konusunda farkındalığı artırmak
 Özellikle Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının iyileştirilmesi ve AB katılım
sürecinin ilerlemesine katkı vermek amacıyla AB – Türkiye diyaloğuna iş dünyasının katılımını
artırmak
Proje bütçesi: Euro.2.500.000.Son başvuru tarihi: 05/06/2018
Hibe tutarları


En az EUR 50.000



En fazla EUR 150.000



En az toplam uygun proje maliyetlerinin %50’si



AB – Türkiye Ticaret Odaları Forumu 1. Çağrı veya 2. Çağrı programlarından başvuru sahibi
olarak hibe desteği almamış Odalar için en fazla %90’ı



Birinci ve ikinci çağrı programlarından başvuru sahibi olarak hibe desteği almış Odalar için en
fazla %80’i

Proje bütçesinin kalan kısmı Avrupa Birliği bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan
sağlanmalıdır.
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2.1.2.1.3 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) destekleri
TKDK; Varlık amacı AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma
programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak olan, 5648 sayılı “Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulan, 25 Şubat 2008
tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile
desteklenen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacak olan kurumdur.
Mevcut durumda proje illerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa TKDK desteklerinden yararlanmaktadır.
TKDK destekleri arasında yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi sayılmaktadır.
Desteklere başvuru yapabilmek için TKDK’nın teklif çağrısına (başvuru çağrısına) çıkmış olması ve
proje tekliflerini kabul ediyor olması gereklidir.
Her yıl TKDK birkaç kez teklif çağrılarına (başvuru çağrısına) çıkmaktadır.
Teklif
çağrısı
döneminde
proje
başvuru
formu
ve
ekleri
internetten,
http://www.tkdk.gov.tr/Basvuru.aspx adresinden doldurulur, başvuru formu ve eklerinin çıktısı
alınarak proje paketine yerleştirilir ve paket tamamlandıktan sonra TKDK İl Koordinatörlüğüne teslim
edilir.
Başvuru sahibinin hazırlayacağı belgeler “başvuru formu ve ekleri, iş planı ve teknik projeden”
oluşmaktadır.
Belgeler hazırlanırken;
Projede inşaat işleri için başvuru yılına ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı keşif-metraj cetveli poz
numaraları ile birlikte hazırlanmalıdır.
Makine-ekipman alımları ve/veya inşaat işleri için TKDK formatındaki “Teknik Proje” doldurulmalıdır.
Proje kapsamında gerekli ise inşaat işleri, makine-ekipman alımı, genel harcamalar (hizmet alımları),
görünürlük harcamaları için teklifler alınmış olmalıdır.
TKDK İş Planı doldurulmalıdır.
Başvuru Formu doldurulmalıdır.
TKDK’nın istemiş olduğu taahhütnameler doldurulmalıdır.
Başvuru çağrı rehberlerinde belirtilen ilgili yatırım alanına ait sunulması gerekli resmi evraklar
hazırlanmalıdır.
Proje teklifi sunan başvuru sahipleri projelerinde
a. Yapım işleri,
b. Makine ve ekipman alımı,
c. Hizmet alımı,
d. Görünürlük harcamaları.
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Bu yatırım alanlarından hangisi proje paketinde yer alıyorsa (hepsi de olabilir) ilgili harcama alanından
teklif alınması gerekmektedir.
Başvuru sahibi, teklif alımına çıkarken her bir uygun harcama alanına yönelik, uygun harcama
kalemlerinin detaylarını içeren bir “teklif davet mektubu” ile söz konusu uygun harcama kalemlerinin
teknik özelliklerini içeren ve işi tam olarak tanımlayan bir “teknik şartname”, yapım işlerinde ise bir
“keşif özeti” hazırlamalıdır.
BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİLER/KURUMLAR:
Gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilirler. Ancak başvuru sahip olması gereken şartlar şunlardır:
Mevcut tarımsal işletmeler için;
• Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS),
• Hayvan Kayıt Sistemi
• Ulusal Vergi Sistemi
Yeni tarımsal İşletmeler İçin;
• Ulusal Vergi Sistemi,
• Projenin geçmesi halinde proje sonunda başvuru sahibi ÇKS ve Hayvan Kayıt Sistemine kayıt olmalıdır.
TKDK programlarına tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyet gösteren gerçek kişiler, tüzel kişiler, KOBİ’ler,
tarım kredi kooperatifleri ve üretici birlikleri başvuru yapabilirler.
2.1.2.1.4 İnsan Kaynakları Operasyonel Programı
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen Voc-Test Merkezleri –II Hibe Programı
çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi
Projesi (TOBB YET-MER), 1 Mart 2016 tarihinde başlamıştır.
Proje kapsamında MYK tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir sınav ve
belgelendirme merkezi kurulması ve bu merkezin KOBİ Danışmanı (Seviye 6), Proje Yöneticisi (Seviye
6) ve Proje Yöneticisi (Seviye 5 ) mesleklerinde sınav ve belgelendirme hizmeti sunması
amaçlanmaktadır.
Aynı zamanda proje kapsamında Proje Yöneticisi (Seviye 5), Halkla İlişkiler/İletişim Uzmanı (Seviye 6)
ve Tesis/idari işler Yöneticisi (Seviye 6) mesleklerine ilişkin ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik
hazırlanması amaçlanmaktadır.
18 ay sürmesi planlanan proje kapsamında TOBB'a bağlı YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme
Merkezi kurulmuş ve MYK tarafından ön yetkilendirme süreci tamamlanmıştır. Ulusal meslek standardı
ve ulusal yeterlilik hazırlama faaliyetleri yapılmaktadır.
Bu program kapsamında ana faydalanıcısının TOBB olacağı ve 12 ilde uygulanacak yeni bir projenin
önümüzdeki dönemde başlaması beklenmektedir. İki yıl sürecek projenin bütçesi 15 milyon Avro olup,
%65’i Suriyeli, %35’i Türk toplam 30.000 katılımcıya ulaşılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında
15.000 kişiye mesleki yeterlilik sertifikası verilmesi ve 2.000 kişinin istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.
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2.1.2.1.5 COSME PROGRAMI
İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Avrupa Birliği tarafından 2014 – 2020
yılları arasında uygulanmaktadır.
Programın amaçları:
KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların
geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesidir.
Program bütçesi: 2,3 milyar Avrodur.
KOSGEB programın ulusal koordinasyonunu yapmaktadır.
Finansmana erişim bileşeni kapsamında, KOBİ’lerin esnek ve kolay şartlarla kredi teminatlarına
erişimini sağlayan kredi garantilerinin yanı sıra risk sermayesine erişimlerinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
Finansmana erişim bileşeni ile KOBİ’ler uygun ve esnek şartlarda kredi garantilerine ve risk sermayesine
erişebilirken, bu desteklerin sağlanmasına aracılık eden finans kurumları ise sağladıkları krediler ve risk
sermayesi bağlantılı oluşabilecek zararları Avrupa Yatırım Fonu kanalıyla telafi edebilmektedir.
Finansal aracı kuruluşlar (bankalar, kredi garanti kuruluşları, faktoring, leasing kuruluşları, fon
kuruluşları gibi) açık çağrılar kapsamında Avrupa Yatırım Fonuna proje başvurusu yapmaktadırlar.
Sunulan projelerin nihai yararlanıcısı KOBİ’lerdir.
Projeler ile sunulan garantiler/kontrgarantiler ve risk sermayesi ile finansal kuruluşlar daha fazla
KOBİ’ye erişmekte, daha fazla KOBİ kredi finansmanına ve risk sermayesine ulaşmaktadır.
2.1.2.1.6 Ufuk 2020 Programı
Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak
üzere oluşturduğu Ufuk 2020 (Horizon 2020) Hibe Programı, dünyanın en yüksek bütçeli hibe
programıdır. Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla
başlatılan Ufuk 2020, Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek,
üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı ülkelerle
AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. AB Ufuk 2020
Hibe Programı, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedeflemektedir.
Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı, 2014-2020 yılları arasını
kapsayan bir hibe programı olup toplam bütçesi €.80 milyar Euro'dur. Türkiye’nin €451 milyon Euro
katılım payı vererek dâhil olduğu AB Ufuk 2020 Hibe Programının, ülkemiz araştırmacılarına yeni
ufuklar açması beklenmektedir. Açılan proje çağrılarına Türkiye’den üniversiteler, akademisyenler,
araştırma merkezleri, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, Ar-Ge merkezleri, bilim insanları, sivil toplum
kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, TGB’ler, TTO’lar, kalkınma ajansları, teknoloji
tabanlı girişimciler, uluslararası örgütler ve bireysel araştırmacılar hibe başvurusunda
bulunabilmektedir.

KOBİ Aracı:
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KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin
hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel
rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.
KOBİ Aracı, KOBİ’lerin katılımını artıracak şekilde basitleştirilerek üç aşamalı bir yapıya
kavuşturulmuştur.
KOBİ Aracı’nın Özellikleri:






Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilmektedir.
Ufuk 2020 Programı Çok Uluslu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Destekleri altında yer alan
teknolojik alanlara vurgu yapmak koşulu ile konu bağımsızdır.
Tek başına KOBİ'lerin konsorsiyum kurmadan başvuru yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.
İnovatif fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir programdır.

KOBİ Aracı programı bütçesi:

Konu başlıkları
Avrupa İnovasyon Kurulu- KOBİ 2018 - 2020 - KOBİ aracı
Avrupa İnovasyon Kurulu- KOBİ 2018 - 2020 - KOBİ aracı

Çağrı kodu
KOBİ - 1 Faz 1
KOBİ - 2 Faz 2

Bütçe (milyon
Avro)
48
417

2018 Çağrı takvimi

Faz 1
Faz 2
Faz 2 mülakat

8.02.2018
10.01.2018

3.05.2018
14.03.2018
1612-16.02.2018 20.04.2018

5.09.2018
23.05.2018

7.11.2018
10.10.2018

25-29.06.2018 12-16.11.2018

Faz 1. Kavram ve Fizibilite Değerlendirmesi
Avrupa Birliği, KOBİ'lerin inovasyon projeleri kapsamında fizibilite çalışmaları yapmaları amacıyla
50,000 Avro destek sağlamaktadır.
KOBİ'lerin başvuru yapabilmesi için 10 sayfalık bir iş planı hazırlaması yeterlidir.
Faz-1 değerlendirmeleri tamamen uzaktandır. Mülakat aşaması yoktur.
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Faaliyetler:
Kavram Fizibilitesi
Risk Değerlendirmesi
Fikri Mülkiyet Hakları'nın İncelenmesi
Ortak Arama
Pazar Analizi
İnovasyon Stratejisi Geliştirme
Çıktı: Detaylı İş Planı
Proje Süresi: 3-6 Ay
Faz 1 desteği alan firmalara koçluk verilecektir.
Faz 2. Demonstrasyon, Pazar Uygulamaları, Ar-Ge
Bu fazda, KOBİ'lere inovasyon projeleriyle ilgili demonstrasyon, test, pilot uygulama, ölçeklendirme vb.
detaylı çalışmalar için 0.5 Milyon Avro ile 2.5 Milyon Avro arasında destek sağlanmaktadır. KOBİ'lerin
başvuru yapabilmesi için 30 sayfalık daha detaylı bir iş planı hazırlaması yeterlidir.
Faz 2'ye doğrudan başvuru yapılabilmektedir. Ancak öncelikle Faz 1'e başvurulması önerilmektedir.
Faaliyetler:
Detaylı İş Planı
Geliştirme
Prototip Üretimi
Test
Minyatürleştirme
Büyütme
Pazar Uygulamaları
Araştırma
Çıktı: Yatırımcı-Hazır İş Planı
Proje Süresi: 12-24 Ay
Faz 2 desteği alan firmalara koçluk verilecektir.
Faz 3. Ticarileştirme
Faz 1 ve Faz 2'de desteklenen projelerin pazara sunulabilir bir ürün olma aşamasında destek, eğitim,
mentörlük ve finansmana erişim destekleri sağlanmaktadır.
Ağ oluşturma ve koçluk destekleri Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network - EEN) tarafından
temin edilmektedir.
Bu fazda Avrupa Birliği tarafından doğrudan sağlanan herhangi bir maddi destek bulunmamaktadır.
Faz 3'e doğrudan başvuru yapılmamaktadır.
Risk Finansmanına Erişim:
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Faz 3 kapsamında gerçekleştirilen risk finansmanına erişim destekleri, firmaların çeşitli finansal
enstrümanlardan yararlanması adına Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu tarafından Innovfin
programı ile yürütülmektedir. Ayrıca, Avrupa İşletmeler Ağı aracılığıyla firmalara yerel ve ulusal
finansmana erişim konusunda bilgi sağlanmaktadır.
InnovFin Programı
İnovatif firmaların finansmana daha kolay erişebilmeleri adına, Ufuk2020 kapsamında yeni nesil Avrupa
Birliği finansal enstrümanları ve danışmanlık servisleri "InnovFin–EU Finance for Innovators" adı altında
yürütülmektedir. InnovFin programı Avrupa'da Araştırma ve Inovasyon'a 48 Milyar Avro'ya kadar
yatırım yapılmasını sağlayacaktır.
Borsa İstanbul Özel Pazar
Özel Pazar; halka açılmadan pay alımı-satımı yapmak amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren
web tabanlı ve üyelik bazlı bir platformdur. Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan finansman bulma,
ortak olduğu şirketteki payını satmak isteyen şirket ortaklarına likidite sağlama, yatırımcılara ise
yaptıkları yatırımları likidite edebilecek alıcıları bulma olanağı sağlar.

2.1.2.2 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Küresel Çevre Fonu (GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, küresel çevre
sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine
taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur.
GEF'in uygulayıcı kurumları Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş
Milletler Çevre Programı'dır (UNEP). 1993 yılında Türkiye'de uygulanmaya başlayan GEF/SGP halen
Dünya'da 127 civarında ülkede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) uygulanmaktadır.
Küresel çevre sorunlarının ancak yerel ölçekte halkın katılımıyla çözülebileceğinden yola çıkan
GEF/SGP, yerel koruma çalışmalarını ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden projeleri
desteklemektedir.
Bir proje fikrinin desteklenebilmesi için öncelikle uygulama döneminin stratejik öncelikleri yani
çerçevesiyle “doğrudan” uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca 6. Uygulama Dönemi’nde seçilen
“Edremit Körfezi ve Kaz Dağları” ve “Beyşehir Gölü ve Dedegöl Dağları” çalışma alanları için yerel
taraflarca ortaya konulan öneriler de dikkate alınmaktadır.

GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman
yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olmaktadır. GEF Küçük Destek Programı
Türkiye’de aşağıda belirtilen faaliyet veya proje tiplerine destek sağlayabilmektedir. Uygulama Projeleri
Desteği (50,000 USD ile sınırlıdır) Toplantı/Çalıştay veya Yayın Desteği (10,000 USD ile sınırlıdır) Proje
Geliştirme Desteği (5,000 USD)
GEF Küçük Destek Programı’na ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları proje teklifi sunabilirler. Bunlar
dernekler, vakıflar, kooperatifleri, meslek odaları ve birlikler olabilir.
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Proje ortakları veya işbirlikleri için herhangi bir sınırlandırma yoktur. Kamu, özel sektör üniversiteler
hatta kişiler bu rolleri üstlenebilirler. Ancak proje fikrinin ve yönetiminin başvuran kurumun liderliğinde
yürütülüyor olması esastır.

2.1.2.3 Finlandiya Endüstriyel Ortaklık Fonu
Finlandiya Endüstriyel Ortaklık Fonu (Finnfund) belirli geçiş ekonomilerinde ve canlı pazarlardaki
projelere uzun vadeli risk sermayesi sağlayan Finlandiya kökenli bir kalkınma finans kuruluşudur.
Sponsorlarla risk paylaşımı yolu ile Finnfund sadece karlı yatırım ve projeleri değil aynı zamanda
çevresel ve sosyal pozitif dışsallıkları olan projeleri desteklemektedir. Finnfund diğer kalkınma
finansman kuruluşları ile birlikte doğrudan Finlandiya iş çevresini ilgili olmayan ve büyük çevresel ve
sosyal olumluluklar yaratan projeleri de yürütmektedir.
Uygun başvuru sahipleri: Finlandiyalı firmaların girdi sağlayıcıları, uzun vadeli müşterileri, aracıları ve
teknoloji lisansı sağlayan firmaları ile işbirliği yapan gerçek ve tüzel kişiler
Öz sermaye yatırımı: Finnfund endüstriyel sponsorların yürüttüğü projelere küçük ortak olarak
katılmaktadır. En fazla % 30 katılım oranı ile kuruluşun ortaklığa katılma koşulları her proje için ayrı
olarak değerlendirilmektedir. Finnfund 5-10 yıl arasında ortak olarak kalmakta ve projenin
tamamlanması ile birlikte ortaklıktan ayrılmaktadır.
Krediler: Finnfund orta vadeli ve uzun vadeli fonları piyasa koşullarına bağlı olarak sağlamaktadır. Faiz
oranları ve teminat gösterilmesi projenin ve ülkenin risk düzeyine göre belirlenmektedir. Fonlar
genellikle Euro ve USD para birimlerinde sağlanmaktadır.

2.1.2.4 Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı
Eğitim programları, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)'nın gelişmekte olan ülkelerin insan
kaynakları gelişimine destek olmak üzere yürüttüğü teknik işbirliğinin önemli faaliyetlerinden biridir.
JICA'nın en önemli insan kaynakları gelişimi programından olan eğitim programlarında; yönetici,
teknisyen, araştırmacı vs. gibi ülkelerinin gelişiminde önemli roller oynayacak kişiler, ihtiyaç duydukları
alanlardaki bilgi ve teknolojiye ulaşmaları için Japonya' ya davet edilmektedirler.
Türkiye'den genellikle sanayi, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, yönetim, enerji, insan kaynakları,
balıkçılık, ormancılık, ziraat ve ticaret alanlarında kursiyer kabul edilmektedir.
Kıdemli gönüllü programı: Gönüllülük ruhuyla çalışan kıdemli gönüllülerin yürüttüğü ve hükümet
tarafından desteklenen ekonomi ve teknik işbirliğini güçlendirmeye yönelik bu faaliyetler, uluslararası
ortama da katkı sağlamaktadır. Sadece destek alan ülkedeki kamu kurumlarını değil aynı zamanda
hükümet dışı örgütleri de içine alan bir işbirliği programıdır ve destek alan ülke Kıdemli Gönüllü için
gelir vergisi muhafiyeti, ev ve çalışmasına elverişli bir ofis hazırlanması konularından sorumludur.
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2.1.2.5 Hollanda Kalkınma Finans Kurumu (FMO)
FMO, Hollanda’nın girişimcilik kalkınma bankasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde sağlıklı bir özel sektörün
oluşturulması için destekler sağlamaktadır. FMO, sınırlı uzun vadeli krediler sağlamanın ötesinde bu
ülkelerdeki firmaların gelişmesi için gerekli finansmanı sağlamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda
çevreye verilen zararın minimize edilmesi de önemli hedeflerden bir tanesidir.
Uygun Başvuru Sahipleri: Gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.
Sağlanan Finansal Hizmetlerin Kapsamı: MASSIF klasik kredi hizmetlerinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli
ve mikro girişimcilere finansman ve finansal aracılık hizmetleri sunmaktadır.
Kapasite Geliştirme Programı (CD), müşterilerin işlerini geliştirebilmeleri için Know-How bilgisinin ve
diğer bilgilerin transferinin gerçekleştirilmesine ilişkin projeleri desteklemektedir. Bu hizmet genellikle
diğer finansal hizmetler ile birlikte sunulmaktadır.
2.1.2.6 İspanya Kalkınma Finansman Kurumu
1990’dan beri hizmet veren İspanya Kalkınma Finansman Kurumu (COFIDES), İspanyol firmalarının
yatırımcı olarak içinde bulunduğu gelişmekte olan, geçiş sürecinin yaşayan ve canlı ülke
ekonomilerindeki
maliyet-etkin
projelere
finansal
destek
sağlamaktadır.
Uygun başvuru sahipleri: Gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.
Sağlanan Finansal Hizmetlerin Kapsamı: COFIDES faaliyetlerini kendi kaynaklarından yatırım yaparak
veya kendisinin yönettiği farklı enstrümanlarından faydalanarak yürütmektedir. COFIDES iki İspanyol
Kamu Fonunun (FIEX ve FONPYME) yurt dışında yatırımlara aktarılmasını ve Avrupa Yatırım Bankası
(EIB) gibi fon sağlayan kurumlarının oluşturduğu çok taraflı fonların yönetilmesini sağlamaktadır.
Öz Sermaye Yatırımı: COFIDES, adi veya imtiyazlı hisse senetleri aracılığı ile geçici hisse senedi alımları
ile projelere destek vermektedir. Genellikle satın alınan hisse senetlerinin belirli bir vade sonunda geri
alımı üzerine bir anlaşma yapılmaktadır. Projelerin proje ortağı firmalarının kendi kaynaklarını artırarak
güçlendirmek için gelir ortaklığı kredileri ve diğer dönüştürülebilir farklı finansal destekleme yollarını
desteklemektedir.
Krediler: COFIDES, orta ve uzun vadeli krediler aracılığı ile projelere destek vermektedir.
Diğer Destekler: COFIDES, projelerin finansal şemasının uygunlaştırılması ve çevre sorunları ile ilgili
projelerde danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
Sağlanan Fon Miktarı: COFIDES, global 1 Milyar Euro’yu aşan ve proje başına 30 milyon Euro üst sınırı
ile 65 farklı ülkede gerçekleştirilen projelere destek sağlamaktadır.
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3) KAZANMA OLASILIĞI YÜKSEK BİR PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA
Proje teklifi hazırlarken dikkat edilecek konular şunlardır:
Başvuru yapılacak programın kılavuzu ayrıntılı olarak incelenmelidir. Başvuru yapabilecek kuruluşlar/
kişiler, başvuru koşulları ve başvuru süresine dikkat edilmelidir. Başvuru yapılacak programın sizin
kuruluşunuzu desteklediğinden emin olmalısınız.
Başvuru yaparken mümkün olduğunca yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası işbirlikleri oluşturmaya
çalışınız. Projenizi birkaç kurumla birlikte işbirliği yaparak sunmanız teklifinizi güçlendirecektir.
Kurumuzun deneyim alanlarının başvuruda bulunmak istediğiniz programın öncelikleri ile uyumlu
olduğunu gösteren/kanıtlayan belgelerinizi ve önceki çalışmalarınızı başvurunuzda belirtiniz.
Proje hazırlama sürecine karşılaşılan sorunların tespiti ve incelenmesi ile başlanmalıdır. Bu çalışmada
sorunlar arasında neden sonuç ilişkisi kurulmalıdır.
Sorunlar tespit edilip incelendikten sonra çözüm yöntemleri konusuna odaklanmak gerekir.
Proje hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi de ölçülebilir ve net ifade edilmiş
hedeflerin seçilmesidir. Programın süresi ve talep edilen bütçe ve personelin verimli kullanılması
sonucu belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi mümkün olmalıdır. Örneğin uzun vadeli çalışmalar gerektiren
sorunlar ancak projenin genel hedefler kısmına yazılmalıdır. Bu bölüme yazılan hedefler proje süresince
ulaşılamaz ancak proje faaliyetleri bu hedeflere ulaşılmasına katkı verebilir.
Hedefler belirlendikten sonra proje süresi içerisinde bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit
edebilmek amacıyla başarı göstergeleri saptanmalıdır.
Ardından göstergelere hangi kaynaklardan ulaşılabileceğini gösteren veri toplama araçları
belirlenmelidir.
Proje başvurusu yapan kurumun gücünü aşan fırsat ve tehditler incelenmeli ve bu aşamaya kadar
yapılan çalışmalar proje mantıksal çerçeve belgesine yerleştirilmelidir.
Proje başvuru formunun doldurulmasına, mantıksal çerçeve tamamlandıktan sonra başlanmalıdır.
Proje başvuru belgeleri arasında proje bütçesinin ayrı bir önemi vardır. Proje bütçesi metin bölümünde
sıralanan amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli insan kaynağı, seyahat, makine, teçhizat, yazılım, elektrik,
haberleşme vb. işletme giderleri, tanıtım giderleri, eğitim materyali hazırlama giderleri, denetim
giderleri vb. tüm giderleri kapsamalıdır.
Proje bütçesi hazırlanırken talep edilen tüm kalemler proje metninde yazılan faaliyetlerin
uygulanmasına katkı yapmalıdır.
Her projenin, proje kaynakları sonlandıktan sonra da sürdürülebilir olması programı hazırlayan ve
bütçesini oluşturan kuruluşların üzerinde önemle durduğu konulardan bir tanesidir. Dolayısı ile proje
hazırlanırken projenin sürdürülebilirliği ile ilgili yeterince bilgi verilmelidir.
Sürdürülebilirliğin pek çok boyutu vardır. Bir projenin uzun bir dönem boyunca sürdürülebilir olması
için;


Hedeflerinin ve amaçlarının açık bir şekilde belirlenmiş olması,
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Proje yürütücüsünün şeffaf ve mali açıdan sorumlu olması,
Benzer kuruluşlar arasında bir etkileşim oluşturuyor olması,
Kamuoyunda pozitif bir imaj oluşturması,
Yasal, politik ve sosyal çevreyi etkinleştirebiliyor olması,
Gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor olması,
Sektörler arası işbirliğine imkan veriyor ve destekliyor olması ve
Proje paydaşları tarafından benimsenecek önemli çıktılarının bulunması gerekmektedir.

Kurumsal sürdürülebilirlik
Faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan sağlayacak yapıların proje tamamlandıktan sonrada devam
etmesi demektir. Bu nedenle projenin sonuçlarının yerel olarak sahiplenilmesi gerekmektedir.
Proje ile sağlanan faydanın, proje tamamlandıktan sonra da devam ediyor olması demektir. Sağlanan
faydanın kaynağı, projenin tamamlanması ile birlikte değişmiş olabilir. Ancak, sağlanan fayda projenin
tamamlanması ile birlikte bitmemelidir.
Finansal sürdürülebilirlik
Sınırlı dış kaynaklara bağımlı olmamak için gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
Politik sürdürülebilirlik
Projenin politik düzeyde yapısal etkisinin olması demektir. Bu nedenle projenin sonuçlarının
mevzuatta, kullanılan yöntemlerde iyileşmeler sağlaması ve benzer kurumlar ve sektörler arası işbirliği
ortamı yaratması gerekmektedir.
İzleme ve değerlendirme
İzleme, proje yürütülmesi süresince hedeflenen sonuçların göstergelerden yararlanarak
değerlendirilmesi demektir. Proje süresince proje ekibi tarafından periyodik raporlar hazırlanmalıdır.
İzleme projede ortaya çıkan sapmaları tespit etmek ve çözüm üretmek açısından yararlı bir süreçtir.
İzleme Değerlendirmede Amaç; başarının ölçülmesi, amaçların başarılma durumunun ve etkinliğinin
belirlenmesi, etkinin ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi, öğrenme ve girdilerin yeniden
yönlendirilmesine katkı verilmesidir.
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4) DİĞER FİNANSAL KAYNAKLARDAN GELİR YARATMA OLANAKLARI
4.1 Banka kredileri
Türkiye’de 47 adet devlet, özel yerli veya özel yabancı banka bulunmaktadır. KOBİ’lerin bankacılık
sisteminden aldığı kredilerin payı %4’lerden %24’e çıkmıştır. 2017 yılında bankacılık sistemi tarafından
kullandırılan toplam 2 trilyon 135 milyar liralık kredinin 513 milyar liralık bölümünü KOBİ’ler
kullanmıştır. Bankacılık sistemi ağırlıklı olarak teminata dayalı kredi kullandırmakta olup projeye ve
firma itibarına dayalı kredi uygulamaları yaygınlaşmamıştır. KOBİ’ler ise teminat konusunda
zorlandıklarından banka kredilerinden yararlanma olanakları sınırlı kalmaktadır. Banka kaynaklarına
erişebilen KOBİ’ler ise diğer firmalara kıyasla daha yüksek faiz oranları ödemek durumundadırlar.

4.1.2 Kredi türleri
Niteliklerine göre kredi türleri;
 Nakit krediler örneğin işletme kredileri
 Nakit dışı krediler örneğin teminat mektupları
Teminatlarına göre kredi türleri;
 Teminatlı örneğin kredi güvencesi olarak ticari senetlerin bankaya verilmesi
 Teminatsız örneğin yalnızca kredi kullananın sözleşmeye imzasını atması
Vadelerine göre kredi türleri;
 Kısa vadeli ( en fazla bir yıl vadeli)
 Orta vadeli ( 1 – 5 yıl vadeli)
 Uzun vadeli ( 5 yıldan uzun vadeli)
Kullanım amaçlarına göre;
 Yatırım kredileri
 Yenileme ve modernize etme kredileri
 İşletme kredileri
 Tüketim kredileri
Kullanıldıkları alanlara göre;
 Sanayi kredileri
 Tarım kredileri
 Turizm kredileri
 Enerji ve bayındırlık kredileri
 İç ticaret ve
 Dış ticaret kredileri
Fiyatlandırma özelliğine göre;
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 Sabit faizli, diğer bir değişle kredi kullanım süresince faiz oranı değişmeyen krediler
 Değişken faizli diğer bir değişle kredi kullanım süresince Pazar koşullarına bağlı olarak faiz
oranları değişebilen krediler OLARAK GRUPLANDIRILABİLİR.

4.1.3 KOBİ Kredileri
4.1.3.1 HALKBANK
Halkbank'ta her türlü üretim ya da bakım-onarım faaliyetinde bulunan imalat ve tarıma dayalı sanayi
işletmelerine kullandırılan kredilerde %5 BSMV istisnası uygulanmaktadır.
Halkbank imalatçı KOBİ’lere farklı kredi seçenekleri sunmaktadır.
İmalatçı KOBİ firmalarına işlerini büyütmek için gerekli olan ham ve yardımcı madde temini, makine
ekipman alımı, ile diğer işletme giderlerinin finansmanı için “İmalat Sektörü Destek Paketi”
kapsamında ödemesiz dönemli, uzun vadeli, işletme ve yatırım kredileri kullandırılmaktadır.
4.1.3.1.1 Banka kaynaklı orta ve uzun vadeli proje kredisi
Firmaların, yatırım, işletme sermayesi vb. ihtiyaçlarının karşılanması ve bu kapsamda geliştirmeyi
tasarladıkları projelerinin desteklenmesi amacıyla kullandırılmaktadır.
Kredinin Özellikleri:


Kredi, yatırım kredisi olarak 3 yılı ödemesiz dönemli toplam 10 yıl vadeli ve işletme kredisi
olarak da 1 yılı ödemesiz dönemli toplam 5 yıl vadeli olarak kullandırılabilir.



Faizler, sabit, değişken veya Trlibor, Libor ve Euribor’a endeksli olarak belirlenir ve ödemesiz
dönem de dahil olmak üzere
3 veya 6 ayda bir tahakkuk ve tahsil edilir.
Kredi, TL veya YP olarak kullandırılabilmektedir.



Kredinin üst limiti işletme kredilerinde firma kredi değerliliğine göre, yatırım kredilerinde ise
proje bazında belirlenir.

4.1.3.1.2 Makine alım kredisi
KOBİ’ler Makine Alım Kredisi ile yurt içi ve yurt dışından makine alımına yönelik finansman ihtiyaçlarını
karşılayabilmektedirler. TL/USD/EUR olarak, nakit akışına uygun geri ödeme seçenekleri ve uzun vade
imkanları tanınmaktadır.
4.1.3.1.3 Ticari gayrimenkul alım kredisi
Ticari Gayrimenkul Alım Kredisi, fabrika binası, imalathane gibi üretim binası alımlarında ya da ticari
amaçlı gayrimenkul alımlarında kullandırılmakta olup ödemesiz dönem imkanı ve 10 yıla varan vade
imkanları tanımaktadır.
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4.1.3.1.4 Avrupa Yatırım Bankası Büyüyen Anadolu KOBİ kredisi
Halkbank’ın Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Yatırım Fonu işbirliği kapsamında sunduğu ortak kredi
programıyla belirlenmiş olan sektörler kapsamında 43 ilde bulunan KOBİ’lere bu kredi imkanı vardır.
İşletme kredileri için bu kredinin üst limiti 500.000 EURO’dur. Türk Lirası ve yatırım kredilerinde
kullanılmak için karşılığı 1.000.000 EURO’dur. Kullanılacak olan kredinin, işletme kredileri için 4 yıl,
yatırım kredileri içinde 5 yıla varan vadeleri bulunmaktadır.
4.1.3.1.5 Dünya Bankası KOBİ kredisi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla “Dünya Bankası
KOBİ Finansman Projesi” kapsamında 100.000.000 AVRO tutarında kaynak temin edilmiştir.
Bu proje ile Dünya Bankası kaynağı vasıtasıyla KOBİ’lerin büyümelerini desteklemeyi, büyük firmalar
ile KOBİ’ler arasındaki açığın ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.

4.1.3.2. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI
4.1.3.2.1 İslam Kalkınma Bankası tarafından Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile KOBİ’lere tahsis
edilen krediler
Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımcıların belge kapsamında yerli ve ithal makine-teçhizat alımlarının
ve bu makine-teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin finansmanıdır.
Bu krediden Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi
öngörüsü yapılan yatırımcılar yararlanabilir.
Kredilendirme Limiti En az 500.000 USD, En fazla 10.000.000 USD dir.
Kredilendirme Oranı Proje Değerlendirme sonucuna göre belirlenir.Makine teçhizat bedelinin %100’ü
kredilendirilebilmektedir.
Vadesi 1-3 yıl ödemesiz dönem dahil 5-10 yıldır.
Faiz Oranı: 6 aylık Libor + 3.5-4.0
4.1.3.2.2 Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı KOBİ geliştirme kredisi
KOBİ’lerin yapacakları yatırımların yurt içi ve yurt dışı harcamalarının finansmanında kullanılır.
Krediden Net sabit aktif büyüklüğü 75 Milyon AVRO’dan, çalışan sayısı 500 kişiden, az olan sanayi
(tarımsal sanayi dahil), turizm ve hizmetler (sağlık, eğitim) sektöründe hizmet veren şirketler
yararlanabilir.
Kredi Limiti: En az 250.000 AVRO, en fazla 12.500.000 AVRO.
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Kredilendirme Oranı: Toplam yatırım tutarının en fazla % 50’si finanse edilebilir.
Vadesi: En az 1 yıl ödemesiz dönem dahil 5 yıl, En fazla 4 yıl ödemesiz dönem dahil 12 yıldır.
Faiz Oranı: 6 aylık- Euribor +2.25

4.1.3.2.3 KfW kredisi
KfW kredisi Yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcıların belge kapsamında Almanya’dan ithal
edecekleri Alman orijinli makine-teçhizat alımları ve bu makine-teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin
finansmanında kullandırılır.
Kredi Limiti: En az 500.000 Avro dur.
Kredilendirme Oranı: Makine teçhizat ve ilgili montaj hizmetlerinin en fazla %85’inin finansmanı
sağlanabilir.
Vadesi: Makine-teçhizat montajından itibaren 6 ay ödemesiz dönem dahil toplam 5 yıldır.
Faiz Oranı: KfW maliyeti (3 yıllık CIRR)+2.75 (sabit)

4.1.4 Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) kredileri

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren
girişimcileri kısa, orta, uzun vadeli nakdi ve nakit dışı kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca,
vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara
girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.
TÜRK EXİMBANK’IN AMACI
•

İhracatın geliştirilmesi,

•

İhraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,

•

İhraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,

•

İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve

•

Girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,

•

İhracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve

•

Yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması,

•

Yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve
satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

TÜRK EXİMBANK’IN DESTEK TÜRLERİ
 İhracat Destek Kredileri
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 Yatırım Kredileri
 Ticari Risk Sigortası
4.1.4.1 İhracat destek kredileri
4.1.4.1.1 Kredilere başvurabilecek firmalar
Kredilere başvurabilecek firmalar:


Türkiye'de, KKTC'de veya Türkiye’de kurulu Serbest Bölgelerde mukim, imalatçı, ihracatçı,
imalatçı - ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar,



Turizm faaliyeti gerçekleştiren turizm müesseseleri ve seyahat acenteleri,



Uluslararası taşımacılık yapan firmalar,



Yurt içinde, bedeli döviz olarak tahsil edilmek üzere yabancılara sağlık hizmeti sağlayan
firmalar,



Yurt dışına yönelik iş yapan müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik firmaları,



Yurt dışına yönelik gemi bakım ve onarımı gerçekleştiren firmalar,



Yurt dışına yönelik yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışı yapan firmalar.

4.1.4.1.2 İhracat Destek Kredi Türleri
 Sevk Öncesi TL/Döviz İhracat Kredisi
 İhracata hazırlık (performans) kredisi
 Sevk Öncesi Reeskont kredisi
 Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı krediler
 KOBİ İhracata Hazırlık kredileri
 Eximbank İhracat Kredi Sigortası Programı
 İhracatçıları Kur riskinden koruma amaçlı opsiyon işlemi
4.1.4.1.2.1 Sevk öncesi TL/Döviz İhracat Kredisi
Başvuru yapabilecek kuruluşlar:
Türkiye'de, KKTC'de veya Türkiye’de kurulu Serbest Bölgelerde mukim, imalatçı, ihracatçı, ihracatçı ve
ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar
Turizm faaliyeti gerçekleştiren turizm müesseseleri ve seyahat acenteleri,
Uluslararası taşımacılık yapan firmalar,
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Yurt içinde, bedeli döviz olarak tahsil edilmek üzere yabancılara sağlık hizmeti sağlayan firmalar,
Yurt dışına yönelik iş yapan müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik firmaları,
Yurt dışına yönelik gemi bakım ve onarımı gerçekleştiren firmalar,
Yurt dışına yönelik yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışı yapan firmalar
Kredi türleri:
- Sevk Öncesi TL/Döviz İhracat Kredisi
- Sevk Öncesi TL Yatırımda Öncelikli Bölgeler İhracat Kredisi,
- Serbest Bölgeler Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi
- KKTC Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi
Banka Limiti/Firma Limiti:
Krediye aracılık eden bankalara Türk Eximbank tarafından limit tahsis edilir. Bu limit kapsamında firma
limiti
25 Milyon ABD Dolarıdır. (KKTC’de yerleşik firmalara 5.000.000 TL’dir.)
Faiz Oranı ve Firmaya maliyeti:
Faiz oranı, talep edilen kredinin vadesine, kredi riskine, sigortalılık durumuna göre değişir. Aracı banka
komisyonu TL kredilerde azami 1 puan, döviz kredisinde azami 0,5 puandır.
Türk Eximbank’a Kısa Vadeli İhracat Kredisi Sigortası yaptıran firmalar, Sevk Öncesi İhracat Kredileri
kullandıklarında faiz indiriminden yararlanırlar.
Teminatlar: Kredinin teminatı aracı bankalardır.
Kredinin vadesi: TL kredilerde azami 360 gün, döviz kredilerinde azami 720 gündür.
4.1.4.2 Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı krediler
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan
Kredi Anlaşması çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde
gerçekleştirecekleri yatırım projeleri (yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon)ile işletme sermayesi
ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.
Krediden yararlanabilecekler:
Bu krediden, ihracat amaçlı veya döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan Türkiye’de yerleşik KOBi
vasfına haiz özel sektör firmaları yararlanabilir.
Kredi Limiti:
Program kapsamında tutarı 25 milyon Avro’yu geçmeyen projeler kredilendirilecektir. Firma limiti 12,5
milyon Avro’dur .
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Kullandırılacak kredinin tutarı ve vadesi, projenin toplam yatırım tutarına, yaratacağı nakit akımına,
firmanın ihracat işlemlerine sağlayacağı katkıya ve muhtemel özkaynak katkısı dikkate alınarak Türk
Eximbank tarafından belirlenir.
Kredi, harcama belgeleri karşılığında; İhracatın / döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı veya İhracat
amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek makine harcamaları için
kullandırılır.
Kredi programı kapsamında finanse edilecek mal ve hizmet alımlarının AYB Satın Alma Kılavuzuna
uygun olması gerekmektedir.
Projelerin, ülkemiz ve Avrupa Birliği çevre mevzuatına uygun olması şartı aranmaktadır. Arsa alımı vb.
amaçlı kısa vadeli finansman ihtiyaçları ve hisse senedi alımı benzeri tamamen finansal amaçlı işlemler
bu kredi kapsamında finanse edilmez.
Kredi teminatları:
Türk Eximbank tarafından kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme ve ihracat taahhüt
yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek azami risk tutarının asgari %100'ü
oranında asli teminat tesis edilir.
Krediye ilişkin asli teminatlar;
Süresiz veya kredi süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu. Teminat mektuplarının vade
sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli olarak Türk Eximbank’a iletilmesi de mümkündür.
Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi,
KGF Kefaleti
4.1.4.3 Kısa vadeli ihracat kredi sigortaları
Türk Eximbank’ın başlıca faaliyet konularından biri olan İhracat Kredi Sigortası işlemleri ile
ihracatçıların, ihracat bedeli alacakları ticari ve politik risklere karşı belirli limitler dahilinde güvence
altına alınması ve ayrıca poliçelerin teminat olarak gösterilmesi ile finans kuruluşlarından finansman
temin edilmesi kolaylaşmaktadır.
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı’nın amacı; ihracatçıların,
•Daha uzun vadeli ve daha riskli ödeme şekilleri ile (vesaik mukabili, mal mukabili (Açık Hesap gibi)
ihracat yapılmasına olanak sağlamak,
•Gelişen yeni piyasalara güvenle açılmalarını temin etmek ve
•Mevcut pazarlardaki paylarının arttırılması ve kalıcılıklarının sağlanmasına olanak sağlamaktır.
Anılan program ile ihracatçı firmaların genel poliçeleri yürürlükte kaldığı süre içinde yapacakları azami
360 gün vadeli tüm ihracat bedeli alacakları sevk sonrası dönemde ortaya çıkabilecek ticari ve politik
risklere karşı tek bir poliçe (whole-turnover policy) kapsamında sigorta teminatı altına alınmaktadır.
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Bu suretle sigortalıların hem düşük hem de yüksek riskli alıcı ve ülkelere yaptığı ihracat işlemlerinin aynı
poliçe kapsamında değerlendirilmesi ile uygun risk dağılımı sağlanarak dünya uygulaması ölçeğinde
fiyatlandırma yapılabilmektedir.
Ticari Riskler:
İflas, tasfiye, konkordato, ilgili mahkeme kararı veya benzeri gerekçeler kaynaklı alıcının ödeyememe
hali,
Alıcının kabul ettiği mal bedellerinin vade tarihinden itibaren 4 ay içinde ödememesi veya
ödeyememesi,
Alıcının sevk edilen malları ihracatçıdan kaynaklanmayan nedenlerle kabul etmemesi veya edememesi
Politik Riskler
Transfer yasakları veya kısıtlamaları
Alıcının ülkesinde meydana gelen savaş, ihtilal, iç savaş, isyan ve benzeri haller nedeniyle mal
bedellerinin ödenmemesi
İthal yasakları veya kısıtlamaları
İthal müsaadelerinin iptali
Alıcının ülkesinde ya da Türkiye sınırları dışında mallara el konulması veya benzeri haller
Kamu alıcısının ödeyememe hali
Zararın kesinleşmesine ilişkin bekleme süresinin ilgili sevkiyatların vade tarihlerinden itibaren azami 4
ay olarak uygulandığı program kapsamında zarar tazmin oranı, aksi Türk Eximbank tarafından
belirlenmediği sürece % 90’dır.

Türk Eximbank’ın Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası uygulamaları çerçevesinde 238 ülke sigorta
kapsamındadır.
Uygulanmakta olan Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ile Türk ihracatçılarına,
•Rekabet üstünlüğü sağlanması,
•Gelişmekte olan riskli pazarlarda uzun vadeli satış imkanlarının artırılması,
•Poliçenin teminat gösterilmesi ile ticari bankalardan finansman sağlamalarının kolaylaştırılması
amaçlanmaktadır.
Prim Oranı:
Alıcının türüne, alıcının bulunduğu ülkenin risk derecesine, malın teslim süresi ve ödeme vadesine
göre belirlenir.
Zarar Tazmin Oranı:
Azami % 90

Menderes Mah. Trabzon Bulvarı Mis Apt. No:74 Kat 1 Daire:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

T +90 535 961 99 93

www.marasbiber.com

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun
vadeli ihracat işlemlerinde sözleşme bedelinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya
ödenmiş olması gerekmektedir.
Türk Eximbank sigorta poliçesi teminat gösterilmek suretiyle, teminat altına alınan ihracat bedeli vadeli
alacakların, ticari bankalar tarafından iskonto işlemiyle finanse edilmesi de mümkündür.
4.1.3.2 Alman Yatırım Bankası kredileri
Alman Yatırım Bankası (KfW) KOBİ kredileri vermektedir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) bu
kredide aracı banka rolü oynamakta, krediyi hissedarı olan 3 banka (Akbank, Vakıflar Bankası ve İş
Bankası) aracılığı ile kullandırmaktadır.
Kredi, KfW tarafından seçilen 51 ilde yer alan imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yatırım
projelerinin ve/veya işletme sermayelerinin finansmanında kullandırılmaktadır.
Kredi tutarı ortalama 100.000 €, en fazla 200.00 € dur.
Kredinin vadesini ticari banka belirlemektedir.

4.1.3.3 Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC) kredileri
IFC, gelişmekte olan ülkelerde, kredi, öz sermaye sağlanması, danışmanlık hizmetleri gibi hizmetler
aracılığı ile özel girişimi ve devletleri destekleyen, Dünya Bankası’na bağlı bir tüzel kişiliktir. 2009 yılı
itibarıyla 179 üye ülkenin sahibi olduğu IFC, Dünya Bankası Grubu’nun diğer kuruluşları ile eşgüdümlü
bir şekilde faaliyetlerini yürütür ancak yasal ve mali açıdan bağımsız bir kuruluştur.
Gerçek ve tüzel kişiler ile hükümetler başvuruda bulunabilir.
Bir projenin IFC tarafından finanse edilebilmesi için projenin;




Yatırımcı için karlı,
Kaynağı alan ülke ekonomisi için faydalı ve
Sosyal ve çevresel politikalar ile uyum içerisinde olması gerekmektedir.

IFC 1 milyondan 100 milyon dolara kadar değişen bir miktarda fon sağlamaktadır. Ancak, yatırımcının
katılımını garanti etmek için projenin tahmin toplam maliyetinin % 25’inden fazlası finanse
edilmemektedir.
IFC fonları yararlanmak için standart bir başvuru formatı bulunmamakla birlikte bir başvurunun en az
aşağıdaki başlıkları içermesi gerekmektedir:
 Projenin kısa bir tanımı,
 Varsa sponsorlara ilişkin bilgi, projenin nasıl yönetileceğine ilişkin bilgi, yöneticilerin
özgeçmişleri,
 Pazar yapısı ve satış,
 Teknik fizibilite, iş gücü ihtiyacı, hammadde kaynakları, çevresel konular,
 Yatırım gereksinimleri, projenin finansman yapısı, yatırımın geri dönüş süresi,
 Devlet desteği, düzenlemeler,
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 Proje uygulama zaman tablosu

Öte yandan;







Başvurunun gelişmekte olan ve IFC üyesi ülkelerden birinden yapılıyor olması,
Özel sektör kuruluşlarına ait olması,
Teknik olarak iyi ifade edilmiş olması,
Karlı olması,
Yerel ekonomiye katkı sağlayacak olması,
Çevresel ve sosyal açıdan, başvuru sahibi ülkenin olduğu kadar, IFC’nin de çevresel ve sosyal
standartlarını karşılıyor olması gerekmektedir.

4.2 Kredi Teminat Kuruluşları
KOBİ’lerin bankalardan kredi kullanmalarının önündeki önemli engellerden birisi yeterli teminat
gösterememeleridir.
Bu soruna çözüm bulmak amacıyla Kredi teminat şirketleri kurulmuştur.
Bunlar :
- TESKOMB ve
- KGF dir.

4.2.1 TESKOMB
TESKOMB( Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği) esnaf
ve sanatkarları temsil eden 970 kooperatif aracılığı ile faaliyet gösterir.
Esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması
için Türkiye Halk Bankası görevlendirilmiştir.
Bu çerçevede Devletin katkısı ile bir kredi teminatı sübvansiyon mekanizması oluşturulur. Bu bütçe
Halkbank’a tahsis edilir. Halkbank bu miktarı tutar büyüklüklerine ve özelliklerine göre bölgelerdeki
kooperatiflere dağıtır. Kredi başvuruları doğrudan kooperatifler tarafından incelenir.
Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkar için bankaya karşı kefalet vermektedir.
Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet
tarafından karşılanmaktadır.
Uygulamada kooperatif ortağının kredi talebi ile ilgili olarak;
-

Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve
kefalet sınırını tespit eder.
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-

Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir.
İletilen teklif T.Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır.
İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.

Ortaklık şartları;
- Esnaf ve sanatkar olmak
- Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmak
- İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak
- Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak
Kredi türleri;
- İşletme kredisi
- Tesis kredisi
- Aylık eşit taksitli işletme kredisi
- İstihdamı destekleme kredisi
- Kooperatif ihracat tesis kredisi
- İskonto kredisi
- Şoför taşıt edindirme kredisi

İşletme kredisi için koşullar:
Krediden Yararlanabilecekler;
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar
Kredinin Kullandırılışı;
Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.
Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
Kredi Limiti: 200.000 TL
Kredi Vadesi: 1-5yıl

Tesis kredisi için koşullar;

Menderes Mah. Trabzon Bulvarı Mis Apt. No:74 Kat 1 Daire:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

T +90 535 961 99 93

www.marasbiber.com

Krediden Yararlanabilecekler;
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar
Kredinin Kullandırılışı;
Esnaf-Sanatkarların işletmeleri için ihtiyaç duydukları yeni makina, araç ve gereç alımları için
kullandırılır.
Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve sigorta
Kredi Limiti : 150.000 TL
Kredi Vadesi : 2-5 Yıl

4.2.2 KREDİ GARANTİ FONU
KREDİ GARANTİ FONU(KGF), teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı
işletmelere kefil olmak amacıyla kurulmuş bir fondur. KGF, KOBİ'lerin ve KOBİ dışı işletmelerin
finansmana erişimine destek olur. Kuruluşunda KOSGEB %29,1, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği %29,1
ve çeşitli bankalar %41 oranında pay almıştır.
KREDİ GARANTİ FONUNUN AMACI
 KOBİ’lerin finansa erişimini kolaylaştırmak,
 KOBİ’lerin kayıt içine alınmasını sağlamak,
 KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payını yükseltmek,
 KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak,
 KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine Bankalardan borçlanmasını teşvik etmek.
4.2.2.1 KOSGEB Geri Ödemeli Desteğine Katkı
KOSGEB Destek Programları kapsamında verilen destekler için KOBİ’ler lehine KGF A.Ş. tarafından
doğrudan kefalet sağlanmaktadır.
 Ürün Vadesi
 Kefalet vadesi konusunda ilgili KOSGEB destek programının vadesi esastır. Kefaletten
yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 6 aydır.
 Kefalet Limiti
 İşletmenin aynı anda birden fazla KOSGEB destek programından geri ödemeli destek alması
durumunda KGF tarafından KOSGEB’e hitaben bir işletme lehine verilecek kefalet limiti Kurul

Menderes Mah. Trabzon Bulvarı Mis Apt. No:74 Kat 1 Daire:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

T +90 535 961 99 93

www.marasbiber.com

Kararlarında belirtilen geri ödemeli destek tutarlarının toplamını geçmemek üzere 1 milyon
TL’dir.
 Azami Kefalet Oranı
 %100
 Ücret ve Komisyon
 KGF, KOSGEB tarafından “Destek Kefalet Mektubu” iade edilinceye kadar her yıl için kefalet
riski üzerinden, karşılık ve kefalet vadesine göre işletmeden yıllık %0,75 oranında kefalet
komisyonu tahsil eder.
4.2.2.2 Kadın Girişimci Desteği
 KGF, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren ve
 Faaliyet süresi en fazla 2 yıl olan işletmelerin kullanacakları kredilere KEFALET sağlayacaktır.
 Ürün Vadesi
 İşletme kredilerinde vade azami 5 yıl olup, anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıldır.
 Yatırım kredilerinde ise vade azami 10 yıl olup, anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır.
 Azami yılda bir defa faiz tahakkuk ve tahsil edilir)
 Kefalet Limiti
 Kefalet üst limiti azami 2.500.000 TL’dir.
 Azami Kefalet Oranı


%90

 Ücret ve Komisyonlar


Banka kefalet mektubu talebi sırasında, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı
için bir defaya mahsus kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) oranında peşin
olarak kefalet komisyonu tahsil eder.
 Başvuru Koşulları







Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
Kadın Girişimcinin 55 yaşını aşmamış gerçek kişi kadın şahıs işletmesi veya hisseleri
toplamının en az %50’si söz konusu yaş sınırını aşmamış kadınlara ait olan tüzel kişi
işletme olması,
Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla faaliyet süresinin kuruluş tarihine göre 2 yılın
altında olması,
Yararlanıcının en az ilkokul mezunu olması.
Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web
ortamında yapılmaktadır.
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4.2.2.3 Genç Girişimci Desteği
 Başvuru Koşulları



Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
Genç Girişimcinin 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını aşmamış gerçek kişi şahıs işletmesi
veya hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla söz konusu yaş sınırı
aralığındaki gençlere ait olan tüzel kişi işletme olması,
 Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla faaliyet süresinin kuruluş tarihine göre 2 yılın
altında olması,
 Yararlanıcının en az ilkokul mezunu olması.
Diğer koşullar KADIN GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ ile AYNIDIR.
4.2.2.4 İşletmeler lehine verilen garantiler
KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olmakta,
böylece KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olmaktadır.
Kefalet kuruluşları, sunulan hizmetin kamusal niteliği nedeniyle dünyadaki diğer örneklerinde de
görülebileceği üzere devlet tarafından sağlanan desteklerin yararlanıcılara ulaştırılması görevini de
üstlenmektedir.
2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen 31.10.2016 tarih ve 2016/9538 sayılı “Kredi Garanti
Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar” ile Hazine Müsteşarlığı tarafından taahhüt edilen
kaynak 25 milyar TL’ye çıkmıştır.
Artan kaynak sonucu Kredi Garanti Fonu, 31.03.2018 tarihi itibariyle 410.488 işletmeye 228.400 milyon
TL kefalet vererek, 255.800 milyon TL kredi hacmi yaratmıştır.
İşletme kredilerinde vade azami 5 yıl olup, anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıldır.
Yatırım kredilerinde ise vade azami 10 yıl olup, anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır.
KOBİ’ler için işletme / grup başına azami kefalet limiti azami 12 milyon TL
KOBİ dışı işletmeler için işletme / grup başına azami kefalet limiti azami 200 milyon TL
Kefalet tutarı için alt sınır bulunmamaktadır.
KOBİ’nin birden fazla bankadan KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup KGF kefaleti ile
kullandırılan kredilerin tamamı kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınmaktadır.
Azami kefalet oranı:
KOBİ’ler için %90,
KOBİ dışı işletmeler için %85,
İhracatı ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin Eximbank veya Banka
kaynaklı TL/YP kredileri için %100’e kadar kefalet sağlanmaktadır.
Banka kefalet mektubu talebi sırasında, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya
mahsus kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) oranında peşin olarak kefalet komisyonu tahsil
etmektedir.
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4.3 KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
TOBB’un %48, Halkbank’ın %32, KOSGEB’in %12, 16 Sanayi ve ticaret Odasının %6 pay sahibi olduğu
bir şirkettir.
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KOBİ A.Ş.), yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni
pazarlar, yeni teknoloji veya ürün, yeni bir üretim şekli veya hizmet biçimi tasarlayan vizyon sahibi
girişimciler ile ürün/hizmet açısından rakiplerine göre avantajlı pozisyonda olmalarına rağmen,
kapasite ve finansman darlığı çeken KOBİ’lere finansman sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla KOBİ
A.Ş. söz konusu girişimci ve KOBİ’lere girişim sermayesi sağlamaktadır.
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’den yararlanmak gerekli koşullar:
Girişimci şirketin KOBİ tanımına uyması (Sanayi Bakanlığı KOBİ tanımı),
Girişimci şirketin gelecekteki nakit akımları ile döndürülemeyecek miktarda muaccel olmuş vergi, SSK,
prim, banka v.b. borcunun bulunmaması,
Konsept oluşturma, ürün geliştirme ve ilk pazarlama faaliyetleri aşamasını geçmiş satış pazarlama veya
kapasite artırımı için ilave işletme sermayesine ihtiyacı duyuyor olması,
Talep edilen sermaye miktarının 500 bin dolar ila 5 milyon dolar arasında olması,
Projenin teknolojik farklılıklar yaratarak pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek veya gelişme
potansiyeli olan yeni ürün-hizmet portföyü sunuyor olması,
Proje sahibinin teknik ayrıntılara hakim, pazar ve müşteriler hakkında bilgi sahibi, işletmecilik bilgisi ve
en önemlisi dürüst olması,
Yatırımdan ortaklıktan sonraki 5-6 yıl içerisinde çıkılabileceğine inanılması gerekmektedir.

4.4 FAKTORİNG
Kredili satış yapan işletmelerin, alacak haklarının ( 1-6 ay vadeli senetler) faktoring firması tarafından
satın alınması
Faktoring firmasınca verilen hizmetler ;
- Alacakların vadesinde tahsil ve takip edilmesi
- Tahsil edilememe durumunda kayıpların karşılanması
- Satıcıya kredi verilmesi ( Alacağın % 80’ine kadar)
- Müşteri hakkında bilgi toplanması
Dünya cirosunun %60’ı AB ülkelerinde gerçekleşmektedir.
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Dünya’da Faktoring Hacmi (Milyar USD)

Dünya Yurtiçi Faktoring
Dünya Uluslararası Faktoring
Dünya Toplam

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,863

2,269

2,347

2,523

2,229

2,015

327

342

465

556

588

580

2,190

2,611

2,811

3,079

2,817

2,595

Faktoring uygulamaları Türkiye’de 1988 yılında başlamıştır.
Türkiye faktöring sektörü de yıllar itibariyle gelişimini sürdürmektedir.

4.5 FORFAİTİNG
Kredili satış yapan işletmelerin; alacak haklarını ( 6 ay – 5 yıl vadeli senetler ) forfaiting firmasına
satmaları demektir.
Yatırım malları için kullanılır.
Malın bedeli ekonomik ömrüne yayılarak taksitlerle ödenmektedir.
İhracatçı açısından yararı ;
1- Her türlü ticari, finansal ve politik risk forfaiting firmasınca üstlenilmektedir.
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2- İhracatçı kur riskinden kurtulur
3- İhracatçı diğer işlemler için nakit gereksinimini karşılar
İthalatçı açısından yararı ;
1- Alternatif bir finansman kaynağıdır
2- Borçlanma kapasitesi artar
3- Vade sonuna kadar sabit faiz oranı uygulanır.

4.6 FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG)
Belirli bir süre için kiraya veren ve kiracı arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip kiraya
veren tarafından satın alınan bir malın mülkiyetini kiraya verende, kullanımını ise kiracıda bırakan bir
sözleşmedir. Kiraya veren yalnızca sadece ilgili makine veya cihazı temin eder. Makinenin kullanımı ile
ilgili sorumluluklar örneğin bakım, sigorta giderleri kiracıya aittir.

Burada malın kullanımı belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakılmaktadır.

Firmalar açısından önemi;
-

Enflasyon ve büyüme işletmelerin sermaye gereksinimini sürekli
artırmaktadır.

-

Ancak sermayenin duran varlıklara bağlı kalması ve kıtlığı firmaları finans ve
likidite güçlüğüne itmektedir.

-

Bu nedenle duran varlıkların orta ve uzun vadeli fonlarla finanse edilmeleri
yararlıdır.

-

Finansal kiralamaya konu olan mal bilançonun varlıklar kalemine girmez,
taksit ödemeleri gelir tablosunda gider olarak yer alır.

Amaç duran varlıkların hizmetlerinden yararlanmak olduğuna göre;
İşletmeler duran varlıkları satın almak veya kiralamak seçeneklerinden birini seçebilirler.

Finansal kiralama bu duran varlıkların hizmetinden yararlanmaya olanak veren bir araçtır.

Finansal kiralamaya konu olan mallar
-

Tekstil makinaları, tezgahlar
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-

Bilgisayarlar

-

Uçaklar gemiler

-

Sanayi kalıpları

-

Otobüsler, şirket otoları

-

Hastane, otel, büro donanımlarıdır.

5) SONUÇ
Maraş Biber Kümelenmesi kapsamında oluşturulacak Ortak Paketleme Tesisi, Biber Kümelenmesi
Derneği veya proje illerinde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmelere katkı sunmak amacıyla bu
rehber hazırlanmıştır. Bu üç yapının da özellikleri ve dış kaynak ihtiyacı farklıdır. Bu doğrultuda rehberin
ilk bölümünde söz konusu yapıların muhtemel dış finansman ihtiyaçları incelenmiştir.
İkinci bölümde yurt içi ve yurt dışı geri ödemesiz kaynaklar sıralanmış ve her bir program hakkında
açıklamalar sunulmuştur. Rehberin üçüncü bölümü kazanma şansı olan bir projenin nasıl hazırlanması
gerektiği konusuna ayrılmıştır. Burada AB uygulamaları ile proje dünyasında ağırlık kazanan proje
döngüsü yönetimi esas alınmıştır. Dördüncü bölümde özellikle KOBİ’ler için uygun kredi kaynakları
açıklanmıştır. Bu bölümde kredi kullandıran finans kuruluşlarının yanı sıra KOBİ’lerin kredilere
ulaşmasını kolaylaştıran Kredi Garanti Fonu’nun sağladığı imkanlar tanıtılmıştır. Bu bölümde Finansal
Kiralama gibi KOBİ’lerin özellikle makine teçhizat yatırımlarında başvurdukları alternatif kaynaklar da
açıklanmıştır. Sonuç olarak farklı özellikleri ve ihtiyaçları olan Maraş Biber Kümelenmesini oluşturan
yapıların tamamının yararlanabileceği bir rehber oluşturulmaya çalışılmıştır.

EK -1 Küme Geliştirme Stratejik Yol Haritası Müdahale alanları için uygun fon kaynakları
tablosu

Faaliyet
kod no

Müdahale alanı ile ilgili hedefler ve
projeler

3.1.

Belediye ile işbirliği yapılarak "Biber ve
Gıda Ürünleri İş Geliştirme Merkezi
(İŞGEM) kurulması
Bölge Üniversiteleri ile birlikte Biber
Araştırma Merkezi kurulması; Biberin
medikal ürün olarak da kulanımına yönelik
araştırmalar yapılması

3.2.

Bölge üniversiteleri ile işbirliği yapılarak
Gıda Teknopark'ı kurulması, Yeni teknoloji
makinelerin yerli yapılmasına imkan
oluşturulması

2.3.

El kitabı
madde no

Fon kaynağı

KOSGEB İş Geliştirme Merkezi Desteği

2.1.1.1.6

Kalkınma ajansları güdümlü projeleri, TUBİTAK Sanayi ARGE projeleri
destekleme programı, AB Ufuk 2020 araştırma ve inovasyon çerçeve
programı

2.1.1.5.4 2.1.1.4.1 2.1.2.1.6

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri kanunu uyarınca verilen destekler

2.1.1.8.2
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Biber sap çekme makinesi için yenilikçilik
projelerinin geliştirilmesi

KOSGEB ARGE, inovasyon ve endüstriyel uygulama destek programı,
TUBİTAK Sanayi ARGE projeleri destekleme programı, Kalkınma
Ajansları mali destek programları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, AB Ufuk 2020 KOBİ aracı

2.1.1.1.5 2.1.1.4.1 2.1.1.5 2.1.1.8.1 2.1.2.1.6

Hasat makinesi için yenilikçilik projelerinin
geliştirilmesi

KOSGEB ARGE, inovasyon ve endüstriyel uygulama destek programı,
TUBİTAK Sanayi ARGE projeleri destekleme programı, Kalkınma
Ajansları mali destek programları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, AB Ufuk 2020 KOBİ aracı

2.1.1.1.5 2.1.1.4.1 2.1.1.5 2.1.1.8.1 2.1.2.1.6

3.5.

Kurutma ve paketleme makineleri için
yenilikçilik projelerinin geliştirilmesi

KOSGEB ARGE, inovasyon ve endüstriyel uygulama destek programı,
TUBİTAK Sanayi ARGE projeleri destekleme programı, Kalkınma
Ajansları mali destek programları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, AB Ufuk 2020 KOBİ aracı

2.1.1.1.5 2.1.1.4.1 2.1.1.5 2.1.1.8.1 2.1.2.1.6

3.6.

Bölge üniversiteleriyle işbirliği yapılarak
yenilenebilir enerji kaynakları projelerinin
geliştirilmesi

Türkiye Kalkınma Bankası kredileri

4.1.3.2

3.7.

Bölge üniversiteleriyle işbirliği yapılarak
tohum geliştirme AR-GE faaliyeti
gerçekleştirilmesi

Kalkınma ajansları güdümlü projeleri, TUBİTAK Sanayi ARGE projeleri
destekleme programı, AB Ufuk 2020 araştırma ve inovasyon çerçeve
programı

2.1.1.5.4 2.1.1.4.1 2.1.2.1.6

4.2.

Maraş Biber Kümesi ve Küme
İşletmelerinin Tanıtımı ve Pazarlanmasına
Yönelik Medya Programları Düzenlenmesi
(yazılı ve görsel medyada tanıtım, v.b.)

KOSGEB tanıtım desteği, Ekonomi Bakanlığı yurt dışı tanıtım desteği

2.1.1.1.2.3 2.1.1.6.5

Yurt içi fuarlar için KOSGEB fuar desteği, yurt dışı fuarlar için Ekonomi
Bakanlığı destekleri

2.1.1.1.2.1 2.1.1.6.4

4.6.

Küme olarak ulusal ve uluslararası fuar
programlarına katılımın sağlanması
Küme olarak Ekonomi Bakanlığının UR-GE
programına katılınması ve yurt dışı tanıtım
imkanlarının geliştirilmesi

Ekonomi Bakanlığı UR-GE desteği

2.1.1.6.5

4.7.

Yurt dışı biber veya gıda kümeleri ile
eşleştirme programları tasarlanması

AB Bakanlığı Sivil toplum diyaloğu programı, Ekonomi Bakanlığı URGE
desteği, KOSGEB eşleştirme desteği

2.1.2.1.2 2.1.1.6.5 2.1.1.1.2.4

4.10.

Yurt içi ve yurt dışı Pazar eğilimlerini
ortaya koymak için düzenli Pazar araştırma
çalışmaları yapılması
Ekonomi Bakanlığı yurt dışı Pazar araştırması desteği

2.1.1.6.1

4.12.

Maraş Biberinin Ambalajında Göstermek
üzere Biberin Kendi İçinde Acılık Oranına
ve Rengine Göre Sınıflandırılması

KOSGEB test, analiz ve kalibrasyon desteği

2.1.1.1.2.9

5.1.

Biber üreticileri için gübre ve ilaç kullanımı
konularında eğitimler organize edilmesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Üniversite Tarım Araştırma
Merkezleri

5.2.

Çiftçilerin, işleyicilerin ve tüketicilerin
aflatoksin konusunda bilinçlenmelerinin
sağlanması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Üniversite Tarım Araştırma
Merkezleri

5.3.

Bölge üniversiteleri ile işbirliği yapılarak
işletmelerin kurumsallaşmasına yönelik
eğitimler verilmesi

Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları

5.4.

Bölge üniversiteleriyle işbirliği yapılarak
işletmelerin eğitim ihtiyaçlarının küme
çatısı altında karşılanmasının sağlanması

Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ekonomi
Bakanlığı URGE desteği

2.1.1.6.5

6.2.

Maraş biber borsası kurulması ve hizmet
vermesinin sağlanması

Kalkınma ajansları güdümlü projeleri

2.1.1.5.4

3.3.

3.4.

4.4.
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6.4.

Ulusal ve Uluslararası Fonlara Başvurmak
Üzere Küme Koordinasyon Birimi
Üzerinden Çok Ortaklı Projeler
Tasarlanması

El kitabında sıralanan tüm yurt içi ve yurt dışı fon kaynakları

6.6.

Biber Üretici Birlikleri Oluşturulmasına
yönelik Gerekli Girişimlerin Yerine
Getirilmesi (5 İlde Eş-zamanlı)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Havza Bazlı Destekleme modeli

8.1.

Maraş biber ürünü özelinde destek
sisteminin örneğin havza bazlı destek
programı gibi bir sistemin geliştirilmesinin
sağlanması
Çiftçilere fide dağıtılarak üretim
yapmalarının yaygınlaştırılmasının
sağlanması

8.2.

Tohum tedarik imkanlarının geliştirilmesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri

8.3.

İşletmelere Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının girdi tedarik desteklerinin
yaygın kullanımı için destek olunması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri

9.1.

Damlama sulama sisteminin
yaygınlaştırılması

Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı, TKDK

2.1.1.7.1 2.1.2.1.3

9.2.

Enerji maliyetlerinin indirilmesine yönelik
girişimlerde bulunulması

KOSGEB enerji verimliliği destekleri

2.1.1.1.2.8

9.3.

Lisanslı depo kurma girişimi

Kalkınma ajansı güdümlü proje, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatifleri düşük faizli yatırım ve işletme kredisi

2.1.1.5.4 -

12.1.

Sürdürülebilirlik modeli kurulması ve fon
kaynaklarının belirlenmesi

El kitabında sıralanan tüm yurt içi ve yurt dışı fon kaynakları

7.2.

12.2.

12.3.

En az üç fon kaynağına yedi Proje
Tanımlama Formu hazırlanması

Sektörün Geliştirilmesi için Yenilikçi
Yaklaşımların Belirlenmesi; Beş Yaklaşım
ile ilgili PTF Hazırlanması

2.1.1.7.2

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri

AB Bakanlığı Sivil toplum diyaloğu programı, Ekonomi Bakanlığı URGE
desteği, KOSGEB işbirliği güçbirliği desteği, Kalkınma ajansları

2.1.2.1.2 2.1.1.6.5 2.1.1.1.4 2.1.1.5

KOSGEB ARGE, İnovasyon, Endüstriyel uygulamalar desteği, TUBİTAK
Sanayi ARGE ve KOBİ ARGE Başlangıç destek programları, AB Ufuk 2020
programları, BM Kalkınma Programı

2.1.1.1.5 2.1.1.4.1 2.1.1.4.2 2.1.2.1.6 2.1.2.2
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