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SUNUŞ

Bilindiği üzere, sürdürülebilir ekonomik kalkınma-
nın sağlanmasında; yayıncılık, müzik, sinema, radyo 
ve televizyon, fotoğrafçılık, bilgisayar yazılımları ve 
oyunları, animasyon, görsel sanatlar, tasarım, gra-
fik ve reklamcılık disiplinleri, katma değeri yüksek 
alanlar olarak öne çıkmaktadır. Bu endüstriler tüm 
dünyada, özünde bireysel yaratıcılık ve yeteneği ba-
rındırarak, fikir mülkiyetine özellikle de telif hakkı 
korumasına dayalı biçimde istihdam ve ekonomik 
açıdan ölçülebilir değer zinciri oluşturması ve her ül-
kenin kendine özgü kültür potansiyelini göstermesi 
bakımından ekonomik kalkınmanın temel dinamik-
leri arasında kabul görmektedir.  

11. Kalkınma Planımız ve 2023  hedeflerimizle bağ-
lantılı olarak, yaratıcılık ve bilgiye dayalı yüksek kat-
ma değere sahip eser, kültürel ürün ve içerikleri üre-
ten ve dünya ölçeğinde önde gelen rekabetçi kültür 
endüstrilerine sahip bir ülke olma arzusundayız. 
Potansiyelimizi daha çok ortaya çıkarmanın yanında, 
kültür endüstrilerimizin istihdam, milli gelir ve dış ti-
carete katkısını artırmak hedefine sahibiz.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca ve ilgili tüm Kamu 
kurumları tarafından sağlanan kültür endüstrileri  
odaklı destek, teşvik, sponsorluk ve yardımların 
toplum tarafından bilinirliğini artırarak en güncel 
bilgiye toplu olarak ulaşmalarını sağlamak amacıy-
la “Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi” 
hazırlanmıştır. 

Bu çalışmanın, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte 
hazırlanacak tüm proje ve etkinliklerde önemli bir 
başvuru kaynağı olacağına inanıyor; sanatçılarımı-
za, kültür sanat girişimcilerine, kültür endüstrileri-
ni oluşturan sektörlerdeki üretici, ihracatçı ve ya-
tırımcılarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum.

Mehmet Nuri ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı
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ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Kültürel değerleri araştırma, koruma, geliştirme, 
tanıtma, uluslararası pazarda yüksek rekabet gücü 
sağlayacak yetkin ve kaliteli iş gücünün yetiştiril-
mesini sağlama ve yenilikçi, yönlendirici etkinlikler 
yürütme vizyon ve hedefleriyle faaliyetlerini sürdü-
ren Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü; kültürel 
değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, 
destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı projeleri destekle-
mek üzere yerel yönetim, dernek ve vakıflara mali 
destek sağlamaktadır.

aregem.ktb.gov.tr

ETKİNLİK VE PROJE DESTEĞİ
Başvuru Yapılacak Birim

Etkinliğin yapılacağı ilin il kültür ve turizm müdür-
lükleri

Desteğin Amacı

Kültürel değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, 
yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı projeleri 
desteklemek

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI
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Desteğin Konusu ve Kapsamı

Yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, fes-
tival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, 
sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve 
benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardım.

Destek Türü

Nakit yardım

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, 
Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yar-
dımlara İlişkin Yönetmelik

 

Kimler Başvurabilir?

• Yerel yönetimler

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

Başvuru Koşulları

Bakanlıkça teşekküllere yardım yapılabilmesi için,

• Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik 
edilmiş olması,

• Projenin kültürel, sanatsal ve turistik gelişmeye 
ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması,

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

• Teşekkül ile Bakanlık arasında protokol yapılmış 
olması,

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

• Teşekkülün Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış 
faaliyetlerde bulunmamış olması gerekir.

Nasıl Başvurulur?

Bulunduğunuz ilin il kültür ve turizm müdürlüğü 
kanalıyla.

Başvuru Zamanlaması

Etkinlik tarihinden en az 30 gün önce

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312)470 78 35 - 470 78 36 - 470 80 00

Dâhilî: 7837 - 7838 – 7839

https://aregem.ktb.gov.tr/TR-132606/--yerel- yo-
netimlerin- derneklerin-ve-vakiflarin-kulturel-.
html
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ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU

Sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, 
tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eserleri üzerinde 
özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını 
sağlamak görev ve hedefleriyle faaliyetlerini sür-
dürmekte olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu; 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük-
sek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Atatürk Kültür Dil Ve 
Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri 
Projeleri Yönergesi ile 07/02/2017 tarihli ve 734/2 
sayılı İlke Kararı çerçevesinde çeşitli destekler sağ-
lamaktadır.

Proje ve destek başvuruları, Yüksek Kurumun Bü-
tünleşik Bilgi Sistemi’nin birer parçası olan Etkinlik 
ve Destek Sistemi (EDSİS) ile Bilimsel Proje Sistemi 
(PROSİS) aracılığıyla yapılmaktadır.

ayk.gov.tr

BİLİMSEL PROJE DESTEĞİ
Başvuru Yapılacak Birimler

• Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar 
Müdürlüğü

• Türk Dil Kurumu Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

• Türk Tarih Kurumu Bilimsel Çalışmalar Müdür-
lüğü

• Atatürk Kültür Merkezi Bilimsel Çalışmalar Mü-
dürlüğü

Desteğin Amacı

• Sosyal ve beşerî bilimler alanında özgün bilgi 
üretimi için ortamlar hazırlamak, bu çerçevede 
bütünleşik bilgi sistemi kurmak, araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerini desteklemek.

• Milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı 
sağlayacak alanlarda bilimsel araştırmalar yap-
mak, yaptırmak ve bu alanda yapılan çalışmala-
ra destek vermek.

• Millî kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasik-
leşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz 
Türkçesine çevrilmesini, basılmasını ve yayım-
lanmasını sağlamak.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Yüksek Kurum bünyesindeki kurumların görev 
alanına giren konularda, sosyal ve beşerî bilimler 
bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ile bütün 
yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel nite-
likte olan her türlü araştırma projeleri, belgesel, 
yayın, çeviri vb. projeler.

Destek Türü

Finansal destekle ilgili olarak kabul edilen gider ka-
lemleri şunlardır:

• Seyahat giderleri

• Sarf malzemesi alım giderleri

• Makine teçhizat alet giderleri

• Hizmet alımı giderleri
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Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

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

• Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim-
sel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi

Kimler Başvurabilir?

Bilimsel araştırma yapma yeterliliğine sahip, dok-
tora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış 
araştırmacıların yürütücülüğünde,

• Kamu kurum ve kuruluşları,

• Devlet ve vakıf üniversiteleri,

• Sivil toplum kuruluşları,

• Dernekler, vakıflar ve tüzel kişiler,

• Doktora, tıpta veya sanatta yeterlik eğitimini ta-
mamlamış kişileri

 

Başvuru Koşulları

• Talep edilen destek miktarı doğrudan temin 
miktarını (2019 yılı için 90.358 TL) aşmayan ve 
süresi 1 mali yılla sınırlı projeler için destek baş-
vuruları yıl boyu yapılabilmektedir.

• Talep edilen destek miktarı doğrudan temin 
miktarını (2019 yılı için 90.358 TL) aşan ve süre-
si 3 yılla sınırlı projeler, mart ve eylül aylarında 
yapılabilmektedir.

• Proje yürütücüsünün, doktora, tıpta veya sanat-
ta yeterlik eğitimini tamamlamış olması gerek-
mektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular, Bilimsel Proje Sistemi (PROSİS) ayk.gov.
tr genel ağ sayfası aracılığıyla yapılmaktadır. Yukarı-
daki sayfadan Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne üye olma-
nız gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Başvuru adresi: 

https://giris.ayk.gov.tr/signin E-posta: projedes-
tek@ayk.gov.tr

Telefon: 0 (312) 285 55 12
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BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME, 
BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM VE KAZI /  
YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Başvuru Yapılacak Birim

Başvurular, Etkinlik ve Destek Sistemi (EDSİS) üze-
rinden Yüksek Kurum bünyesindeki Atatürk Araştır-
ma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu 
ve Atatürk Kültür Merkezine yapılmaktadır.

Desteğin Amacı

Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Ata-
türk ve eserleri üzerinde sosyal ve beşerî bilimler 
bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak ve 
yaptırmak amacıyla bu konularda düzenlenecek 
seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal 
ve uluslararası etkinlikler desteklenmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

664 sayılı KHK ile verilen görev, yetki ve sorumlu-
luklar çerçevesinde Yüksek Kurum bünyesindeki 
kurumlar tarafından süresi 1 (bir) mali yılı aşmayan 
ve miktarı doğrudan temin sınırını geçmeyen iş ve 
hizmetler için (sempozyum, kongre, panel vb.) des-
tek verilmektedir.

Destek Türü

• Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (Katılımcı-
ların ulaşım giderleri)

• Bilimsel Etkinliğe Katılım Desteği (Sadece ula-
şım giderleri)

• Kazı / Yüzey Araştırmaları Desteği (Türk Tarih 
Kurumu tarafından) Kurumlarımız söz konusu 
etkinliklere ayni destek sağlamaktadır.

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Desteğin alt limiti bulunmamaktadır. Üst limit ise 
doğrudan temin sınırıdır.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

664 sayılı KHK, Yüksek Kurum Yönetim Kurulu 
07/02/2017 Tarihli ve 734/2 sayılı İlke Kararı

Kimler Başvurabilir?

• Kamu kurum ve kuruluşları

• Üniversiteler

• Sivil toplum kuruluşları

• Gerçek veya tüzel kişiler
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Başvuru Koşulları

Desteklere ilişkin başvuru koşulları Yönetim Kurulu 
İlke Kararı’nın 2. maddesinde yer almaktadır.

Buna göre;

• Süresi 1 (bir) mali yılı aşmayan ve miktarı doğru-
dan temin sınırını geçmeyen iş ve hizmetler için 
destek talep edilebilir.

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

• Kazı / Yüzey Araştırmaları desteği hariç, aynı 
kamu kurumu, üniversite, sivil toplum kuruluş-
ları ile gerçek veya tüzel kişilere iki yıl içerisinde 
bir kez destek verilir.

• Başvuruyu takip eden 30 (otuz) gün içerisinde 
gerekli incelemeler yapılır ve ilgili Yüksek Kurum 
tarafından gerekçeli rapor hazırlanır.

• Yönetim Kurulu Kararının Kuruma tebliğinden 
itibaren 10 (on) iş günü içerisinde protokol im-
zalanmak üzere başvuru sahibine bildirilir ve 
Yönetim Kurulu’nca uygun bulunan taslak pro-
tokol.

• Kurum Başkanı ile Etkinlik/Proje Yürütücüsü ta-
rafından imzalanır.

• Başvurusu kabul edilen Etkinlik/Proje Yürütücü-
sü, etkinliğin tamamlanmasından sonra 15 (on 
beş) iş günü içerisinde Sonuç Raporunu destek 
aldığı kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

• Kurum, verdiği desteğe ilişkin her türlü bilgi ve 
belgeyi Etkinlik/ Proje Yürütücüsünden talep 
edebilir.

Nasıl Başvurulur?

Proje ve Destek Sistemi (EDSİS) üzerinden https://
giris.ayk.gov.tr/signin adresinden başvurulmakta-
dır. Yukarıdaki sayfadan Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne 
üye olmanız gerekmektedir.

• Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği: En geç 3 
ay önce,

• Bilimsel Etkinliğe Katılım Desteği: En geç 2 ay 
önce,

• Kazı/Yüzey Araştırmaları Desteği: Başvurular 
her yıl nisan ayında alınır.

İletişim Bilgileri

Telefon: 285 55 12/ 1249

E-posta: destek@ayk.gov.tr

Başvuru adresi: 

https://giris.ayk.gov.tr/signin
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DEVLET TİYATROLARI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Yerli ve yabancı eserlerle halkın genel eğitimini, dil 
ve kültürünü yükseltmek, Türk sahne sanatlarının 
yurt içinde ve yurt dışında gelişmesini, yayılmasını 
ve tanıtılmasını sağlamak, Türk dilini yerleştirmek 
ve şive birliğini meydana getirmek, temel değer-
ler üzerinde doğru yargılara varılmasını sağlamak, 
sanat estetik duygusunu geliştirmek amacıyla fa-
aliyetlerini sürdüren Devlet Tiyatroları Genel Mü-
dürlüğü, 2014-15 sezonundan bu yana, yeni yerli 
yazarları teşvik etmek ve sahne sanatlarının gelişi-
mi için yerli eserlerin nitelik ve nicelik olarak zen-
ginleşmesini sağlamak amacıyla Yerli Eser Yazımı 
Desteği sağlamaktadır.

Oyun arşivimizde bulunan oyunlardan, tiyatroları-
mızca ilk kez sahnelenmesine karar verilen eserler 
bu teşvikten yararlanabilmektedir.

devtiyatro.gov.tr

YERLİ ESER YAZIM TEŞVİĞİ
Desteğin Amacı

Yeni yerli yazarları teşvik etmek, sahne sanatlarının 
gelişimi için yerli eserlerin nitelik ve nicelik olarak 
zenginleşmesini sağlamak

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Yerli eserlerin desteklenmesi

Destek Türü

Nakit hibe

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Çocuk oyunları 10.000 TL, yetişkin oyunları için 
15.000 TL*

* 2019 Yılı Yatırım Programı kapsamında projeye 
tahsis edilen ödenek miktarı.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 133/B 
maddesi gereği ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür-
lüğü Sanat Yönetim Kurulu Kararı.

Başvuru Koşulları

Teşvik ödemesi yapılacak olan eserler, Devlet Tiyat-
roları Genel Müdürlüğü Edebi Kurulundan geçmiş 
olan, Devlet Tiyatrolarında daha önce hiçbir oyunu 
oynanmamış yerli yazarlar arasından bir adet eser-
le sınırlı olmak şartıyla bir defaya mahsus olarak 
seçilmektedir.

İletişim Bilgileri

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

Telefon: 0 (312) 310 42 30 / 1360

devtiyatro.gov.tr

E-posta: basdramaturg@devtiyatro.gov.tr



18

GÜZEL SANATLAR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip 
ederek yurt içindeki sanat faaliyetlerinin millî kül-
tür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve 
yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olma-
sını sağlamak, ulusal resim ve heykel sanatları ile 
geleneksel Türk süsleme ve el sanatları koleksiyon-
larını geliştirmek, güzel sanatlara ilişkin çalışmala-
rın sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli 
olması için tedbirler almak, güzel sanatlar galerileri 
ile orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları 
toplulukları, resim ve heykel müzeleri kurulmasını 
teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek 
amaçlarıyla faaliyetlerini sürdürmekte olan Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü, plastik sanatlar ve ti-
yatro alanında destekler vermektedir.

guzelsanatlar.ktb.gov.tr

GÖRSEL SANATLAR DALINDAKİ DESTEKLER

Başvuru Yapılacak Birim

Görsel Sanatlar Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Görsel sanatlar alanında eser üreten sanatçıları 
desteklemek, teşvik etmek.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Görsel sanatlar (Resim, heykel, seramik, özgün 
baskı, fotoğraf, Türk süsleme sanatları ve genç sa-
nat kapsamında güncel sanat ile afiş tasarım) yarış-
maları alanında eser üreten sanatçı, akademisyen 
ve öğrencilere yönelik yarışmalar.

Destek Türü

Maddi (Para ödülü)

Başarı, mansiyon, sergileme.

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Yıldan yıla, her yarışmada değiştirilerek artırılmak-
tadır.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

Mülga 4848 No.’lu Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşki-
lat Görevleri Kanun uyarınca Makamca verilen olur.

29811 No.’lu Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yö-
netmeliği

Kimler Başvurabilir?

Yarışmalara göre değişkenlik göstermektedir.

Genç sanat kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar 
için halihazırda üniversitelerde sanat eğitimi alan 
öğrenciler, diğer yarışmalar için ise 18 yaşını dol-
durmuş T.C. vatandaşları başvurabilir.
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Başvuru Koşulları

Her yarışma için özel olarak hazırlanan şartname 
ile yarışma kural ve koşulları belirlenir.

Nasıl Başvurulur?

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından oluş-
turulan e-Devlet uzantılı https://plastiksanat.kul-
tur.gov.tr dijital yarışma başvuru sayfasından baş-
vurular gerçekleştirilmektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 470 58 16 - 470 58 80 – 470 58 79

ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE 
YARDIM

Başvuru Yapılacak Birim

Müzik ve Sahne Sanatları Daire Başkanlığı Özel Ti-
yatrolar Destek ve Koordinasyon Şubesi

Desteğin Amacı

Tiyatro sanatının geliştirilip güçlendirilmesi, tanı-
tılması, yaygınlaştırılması, toplumun her kesiminin 
verimli şekilde yararlanması, özel tiyatroların des-
teklenmesi ve özendirilmesi, çağdaş ve etkin bir 
kültürel ve sanatsal iletişim ortamının yaratılması 
amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren özel tiyatro-
ların projelerine destek verilmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

• Özel tiyatroların oyunlarını sahnelemesinin 
desteklenmesi,

• Türk oyun yazarlarının teşvik edilmesi,

• Türk edebiyatına yeni oyunlar kazandırılması.

Destek Türü

Nakit hibe

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Bakanlıkça özel tiyatroların projelerine, başvuruda 
sunacakları toplam tahminî maliyetin %50’sine ka-
dar yardım verilebilmektedir.

Yardım tutarları profesyonel tiyatrolar için yıllık 
80.000 TL, amatör tiyatrolar için yıllık 18.000 TL 
ve geleneksel tiyatrolar için yıllık 15.000 TL’yi ge-
çemez.

Söz konusu yardım tutarları, her yıl ocak ayında bir 
önceki yılın yıllık Tüketici fiyatları endeksinde mey-
dana gelen artış oranında güncellenir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara 
İlişkin Yönetmelik. (R.G. 8 Aralık 2018/30619)

Kimler Başvurabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler.
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Başvuru Koşulları

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara 
İlişkin Yönetmelik, Madde 5 ve 6’da belirlenmiştir.

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

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

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

• 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nunu’na göre tacir sayılanlar, profesyonel tiyat-
rolar kategorisinde başvurabilirler.

•  6102 sayılı Kanun’a göre tacir sayılmayan tüzel 
kişiler veya vergi mükellefi olan gerçek kişiler ya 
da kuruluş amacı kültür, sanat ya da tiyatro faa-
liyeti olan dernekler veya vakıflar amatör tiyat-
rolar kategorisinde başvurabilirler.

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

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

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

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

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

Nasıl Başvurulur?

Yalnızca çevrim içi başvurular kabul edilmektedir. 
Başvuru adresi: 

https://ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr

guzelsanatlar.ktb.gov.tr

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 470 58 70
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KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka-
nunu, 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimle-
rini Teşvik Kanunu ve 5228 sayılı Kültür Alanındaki 
Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi 
Kanunu çerçevesinde yardım, teşvik ve sponsorluk 
uygulamalarını Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü koordine etmektedir.

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idare-
leri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan der-
nekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel 
araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluş-
lar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Ba-
kanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun 
görülen faaliyetlerden herhangi birine ilişkin har-
camalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve 
yardımların % 100’ü kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde kurum kazancından gelir vergisi matra-
hının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bil-
dirilecek gelirlerden indirilebilmektedir.

Sponsorlara kurumlar ve gelir vergisi kanunlarında 
imkân tanınan vergi indiriminden yararlanma ola-
nağı sunulabileceği gibi imzalanacak sözleşmeler-
le, sponsor kişi ve kuruluşlarının sponsorluğa konu 
alanlara kendilerini tanıtıcı reklam tabelaları koya-
bilmeleri mümkün olabilmektedir. Sponsorlara ta-
nınacak olan haklar ve ayrıcalıklarda sponsor tara-
fından üstlenilen işin nitelik ve niceliği göz önünde 
bulundurulur.

Öte yandan kültür ve sanatın desteklenmesi, top-
lumun bunlara ulaşım olanaklarının oluşturulması 
ve geliştirilmesi, kültürel unsurların ülke ekono-

misine katkı veren birer unsura dönüştürülmesi 
amacıyla Bakanlıktan Kültür Yatırımcısı Belgesi ile 
Kültür Girişimcisi Belgesi alanlara 5225 sayılı Kültür 
Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu’na da-
yanarak çeşitli teşvikler verilmektedir.

kvmgm.ktb.gov.tr

KÜLTÜR GİRİŞİMCİSİ VE YATIRIMCISI 
BELGELİ TESİSLERE VERİLEN TEŞVİKLER 

Başvuru Yapılacak Birim

Emlak Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin kar-
şılanmasını, kültür varlıkları ile somut olmayan kül-
türel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültü-
rün birer öğesi haline getirilmesini, aynı zamanda-
ülke ekonomisine katkı yaratan birer unsur olarak 
değerlendirilmesini, öte yandan, kültürel iletişim 
ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini, sanatsal 
ve kültürel değerlerin üretilmesi ile toplumun bu 
değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliş-
tirilmesini hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığın-
ca verilen bu destek ile kültür merkezlerinin yapımı 
ve işletilmesine yönelik yerli veya yabancı kültür 
yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesi, bel-
gelendirilmesi ve denetlenmesi amaçlanmaktadır.
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Desteğin Konusu ve Kapsamı

5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teş-
vik Kanunu kapsamında Kültür Girişimcisi ve Kültür 
Yatırımcısı Belgesi almış tüzel kişiliklere sunulan in-
dirim ve teşvikler.

Destek Türü

İndirim, teşvik, taşınmaz mal tahsisi

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Taşınmaz mal tahsisi: Bakanlık, 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine 
göre tescilli kültür varlıklarının bulunduğu taşın-
mazların Maliye Bakanlığından Bakanlığa tahsisini 
talep edebilir. Bakanlığa tahsis edilen taşınmazlar-
dan Bakanlıkça uygun görülenler bedeli karşılığın-
da yatırımcı ve girişimcilere kiralama, irtifak hakkı 
tesisi veya kullanma izni verilmesi yoluyla kullan-
dırılabilir.

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

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

Enerji desteği: Beş yıl süreyle yüzde yirmi oranında 
uygulanır.

Su bedeli indirimi uygulaması: Yörede uygulanan 
en düşük tarife uygulanır.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

• 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini 
Teşvik Kanunu

• Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelen-
dirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te 
belirtmiştir.

• Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullan-
dırılması Hakkında Yönetmelik

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

Kimler Başvurabilir?

5225 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşviklere 
Kültür Girişimi ve Kültür Yatırımı Belgesine sahip 
yatırımcılar, bu Kanun’un amacına yönelik faaliyet-
lerde bulunmak üzere kurulan yerli veya yabancı 
tüzel kişiler (şirket, vakıf, kooperatif) yararlanabi-
lirler.

Kültür Girişimi Nedir?

Kültür merkezlerinin işletilmesi veya her türlü kül-
türel ve sanatsal faaliyetlerin üretilmesi, sergilen-
mesi, eğitim ve öğretimi ile bunlara ilişkin bilimsel 
çalışmaların yapılması faaliyetleri ile bu faaliyetle-
rin yapıldığı alan, yapı veya mekânların işletilmesi-
ni ve bu yöndeki projeleri ifade eder.
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Kültür Girişimi Belgesi ve Kültür Yatırımı Belgesi 
Nasıl Alınır? 

Söz konusu belgeleri alabilmek için gerekli nitelik-
ler Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelen-
dirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te 
belirtilmiştir.

Nasıl Başvurulur?

Taşınmaz tahsisi için, tahsise çıkılan taşınmazlarla 
ilgili www.kultur.gov.tr adresinde yer alan duyuru-
ların takip edilmesi gerekmektedir. Kanunda yer 
alan indirim ve teşviklerden yararlanmak için Kül-
tür Girişimi Belgesi ve Kültür Yatırımı Belgesi almış 
tüzel kişiliklerin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yatırımcı ve girişimcilerin, Kültür Yatırım ve Giri-
şimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yö-
netmelik (https://teftis.ktb.gov.tr/TR-45935/kul-
tur-yatirim-ve-girisimlerine-tasinmaz-kullandiril-
mas-. html) uyarınca ilan edilen taşınmazların kül-
türel amaçlı kullanımı için müracaat süresi içinde 
Bakanlıkça hazırlanan kullandırma şartnamesinde 
istenen belgeleri ve şartnamede belirtilen oranda-
ki teminatın Bakanlık Merkez Saymanlık Müdür-
lüğüne yatırıldığına dair alındı belgesini Bakanlığa 
teslim etmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 470 63 72

KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLİ 
TAŞINMAZLARA PROJE VE UYGULAMA 
YARDIMI

Başvuru Yapılacak Birim

İl kültür ve turizm müdürlükleri aracılığıyla Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Restoras-
yon Daire Başkanlığına başvurulmaktadır.

Desteğin Amacı

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bel-
gelenmesinin ve korunmasının sağlanması.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Mimarlık, koruma, restorasyon, inşaat, turizm.

Destek Türü

Finansal, ayni ve teknik yardım verilmektedir.

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

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

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

Söz konusu parasal limitler her yıl Bakanlıkça Tür-
kiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir 
önceki yılın genel Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi 
(Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak yayımlanacak bir 
tebliğ ile güncellenir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz 
Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yö-
netmelik.

Kimler Başvurabilir?

Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişiler, mülkiye-
tinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için baş-
vurabilirler.

Başvuru Koşulları

Yardım başvuruları toplu başvuru ve münferit baş-
vuru olarak iki şekilde yapılır. Toplu başvuru, taşın-
maz kültür varlıklarının sokak ve doku bütünlüğü 
içerisinde korunabilmesi için ilgili idare katılımıyla 
toplu olarak yapılır. Münferit başvuru ise tek bir ta-
şınmaz kültür varlığı için yapılır.

Proje yardımları için:

• Yardım başvuru dilekçesi,

• T.C. kimlik numarası beyanı,

• Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

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

•  Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

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

•  Taşınmazın kadastral durumunu gösteren bel-
ge,

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

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

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

Uygulama yardımları için:

•  Yardım başvuru dilekçesi,

•  T.C. kimlik numarası beyanı,

•  Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

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

•  Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

•  Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çi-
zim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna 
ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı pro-
jeler,
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•  Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış 
mülkiyet belgesi,

•  Taşınmazın kadastral durumunu gösteren bel-
ge,

•  Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresi-
ne, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyeti-
ne ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırla-
nan rapor,

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

Sokak ve doku bütünlüğü içinde yer alan taşınmaz 
kültür varlıklarına ait başvurular, yukarıda belirti-
len belgeler ile toplu olarak ilgili idare tarafından 
alınır. Toplu başvuruya konu doku bütünlüğü içe-
risinde değerlendirilen geleneksel yapıların mal 
sahiplerinin muvafakatı ile ruhsatlı diğer yapıların 
mal sahipleri ve müellif mimarların muvafakatı ilgili 
idare tarafından alınır. Tamamlanan başvuru dos-
yaları, yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren 
imar planı veya koruma amaçlı imar planı paftası 
(1/1.000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi 
veya plan hükümleri, bunların bulunmaması hâlin-
de kadastral durumu gösterir güncel onaylı hâliha-
zır haritalar ile birlikte, her yılın mayıs ayı sonuna 
kadar il kültür ve turizm müdürlüğü aracılığıyla Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ileti-
lir. Bu başvuru şekli için, sokak ve doku bütünlüğü 
içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının en az 
%70’i için başvuruda bulunulmuş olması şartı ara-
nır.

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 470 61 65

SPONSORLUK

Başvuru Yapılacak Birim

Emlak Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Ülkemizde yer alan tarihî ve kültürel değerlerin 
sponsorluk faaliyetleri sonucu oluşacak maddi 
destekler ile korunarak toplum ve kamu yararına 
sunulması.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Bakanlığımızca desteklenen veya desteklenmesi 
uygun görülen faaliyetlere ilişkin harcamalar ile 
bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 
100’ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri

itibarıyla bu oranı yarısına kadar indirmeye veya 
kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir) kurum-
lar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancın-
dan (Kurumlar Vergisi Kanunu), gelir vergisi mat-
rahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde 
bildirilecek gelirlerden (Gelir Vergisi Kanunu) indi-
rilmektedir.

Destek Türü

İndirim
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Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun. Genelge 2005/13

Kimler Başvurabilir?

Kültürel faaliyetleri destekleyen gerçek veya tüzel 
kişiler

Hangi Alanlarda Sponsor Olunabilir?

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

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

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

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

•  Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve 
yüzey araştırmaları.

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

•  Kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları.

•  2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür 
varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel 
el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandı-
rılması ve güvenliklerinin sağlanması.

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

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

Nasıl Başvurulur?

Kültür varlıklarına ilişkin sponsorluk faaliyetleri 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Em-
lak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 470 63 76
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YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapımına 
başlanan ya da başlanacak olan, ancak mali kaynak 
yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen ya da başlanı-
lamayan kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek ka-
munun hizmetine sunulmasını sağlamak amacıyla 
Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 
Kültür Merkezi/Evi yapım işlerine mali destek sağ-
lanmaktadır.

KÜLTÜR MERKEZLERİ YAPIM DESTEĞİ 

Başvuru Yapılacak Birim

Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı

Desteğin Amacı

Mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan 
veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleş-
tirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağla-
mak.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Kültür merkezi / evi yapım işi.

Destek Türü

Mali yardım

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

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

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

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

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

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

•  “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek 
Projesi Hakkında Esas ve Usuller”

Kimler Başvurabilir?

Mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan 
veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleş-
tirilerek kamunun hizmetine sunmak isteyen tüm 
kamu kurum ve kuruluşları.
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Başvuru Koşulları

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

•  Destek kararı verilen yatırım projelerine ödenek 
aktarılabilmesi için yatırım projesinin en az %50 
oranında fiziki gerçekleşmesinin tamamlanmış 
olması,

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

İletişim Bilgileri

yigm.ktb.gov.tr 

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

 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, 
benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırıl-
ması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini derle-
mek, koruma altına almak ve toplumun hizmetine 
sunmak; milli kültürümüzün gelişmesi ve uluslara-
rası alanda tanınmasını sağlamak amacıyla edebi-
yat, fikir ve sanat eserlerini kamu yararı gözeterek 
yayımlamak ve yayımlatmak misyon ve hedefleriy-
le faaliyetlerini sürdürmekte olan Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü bu amaçla çeşitli mali 
destekler vermektedir.

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

Ayrıca, Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES) 
kapsamında, Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün 
eserlerin üretilmesi, yayımlanması ve yeni yazarla-
rın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu projeyle, 
“ilk eser” niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayım-
layacak yayınevlerine “yayın desteği” sağlanmakta-
dır.

kygm.ktb.gov.tr
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ÇEVİRİ VE YAYIM DESTEK PROGRAMI 
(TEDA)

Başvuru Yapılacak Birim

Yayımlar Daire Başkanlığı

Desteğin Amacı

Türkçenin yazı dili birikiminin dünyaya tanıtılması 
hedefiyle yurt dışında bulunan yayınevlerine mali 
destekte bulunularak Türk kültür, sanat ve edebi-
yatının dışa açılmasının yayımcılar vasıtasıyla ye-
rinde gerçekleştirilmesinin sağlanması

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Edebi eserlerin çevirisi, basımı ve tanıtımı

Destek Türü

Şarta bağlı mali destek

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Başvurulan eserin çeviri, baskı veya tanıtım maliye-
tine göre değişkenlik arz edebilmektedir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

12/07/2017 tarih ve 138826 sayılı Bakanlık Ma-
kamı Onayı ile yürürlüğe giren “Türk Kültür, Sanat 
ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme 
Projesi (TEDA) Yönergesi”

Kimler Başvurabilir?

Yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, şir-
ket, vakıf ve dernek gibi tüzel kişiliğe sahip yayın-
cılar

Başvuru için Gerekli Belgeler

•  İmzalı/kaşeli başvuru formunun aslı.

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

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

•  Çevirmen ile yapılan sözleşmenin aslı veya bir 
kopyası.

•  Çeviriye / baskıya esas kitap veya kopyası.

•  Başvuru sahibi yayıncıya ait yayın kataloğu veya 
elektronik katalog.

Nasıl Başvurulur?

Elektronik ağ adresinden (https://teda.ktb.gov.tr/) 
İngilizce veya Türkçesi, indirilip doldurulup imzala-
nıp/kaşelenen başvuru formunun acele posta veya 
kurye ile Yayımlar Daire Başkanlığı Emek Mahallesi 
Wilhelm Thomsen Caddesi No.: 4 Çankaya 06490 
ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

e-posta: teda@ktb.gov.tr
Telefon: 0 (312) 470 54 32 - 33 - 35 - 36
0 (312) 470 53 96
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EDEBİYAT ESERLERİNİ DESTEK PROJESİ 
(EDES)

Başvuru Yapılacak Birim

Yayımlar Daire Başkanlığı

Desteğin Amacı

Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün eserlerin 
üretilmesi, yayımlanması ve yeni yazarların destek-
lenmesi

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Proje kapsamında “ilk eser” niteliği taşıyan ede-
biyat eserlerini yayımlayacak yayınevlerine “yayın 
desteği” sağlanmaktadır.

Destek Türü

Nakit hibe

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dik-
kate alınarak 276.000 gösterge rakamının memur 
aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek mikta-
rı geçmemek üzere kurul tarafından belirlenmek-
tedir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan “Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelik”

Kimler Başvurabilir?

Eseri yayımlayacak olan yayımcılar (şirket, şahıs fir-
ması) başvuruda bulunabilmektedir.

Başvuru Koşulları

•  Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması,

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

•  Üretilecek eserin özgünlük taşıması, yurt içinde 
veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basıl-
mamış, yayımlanmamış olması,

•  Eserin, başvuru öncesinde veya proje uygulama 
süresince herhangi bir fondan destek almamış 
olması,

•  Yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

•  Eserin yazara ait ilk eser olması gerekmektedir.
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Nasıl Başvurulur?

Elektronik ağ adresinde yer alan başvuru formu (ht-
tps://kygm.ktb.gov. tr/TR-138650/edebiyat-des-
tek.html) indirildikten sonra doldurulup imzalanıp 
/ kaşelendikten sonra aşağıda sıralanan eklerle bir-
likte elden ya da posta yoluyla Yayımlar Daire Baş-
kanlığı Emek Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi 
No.: 4 Çankaya 06490 ANKARA adresine gönderil-
mesi gerekmektedir.

Ekler:

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

• Yazar özgeçmişi.

• Eserin baskıya hazır çıktısı.

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

İletişim Bilgileri
Telefon: 0 (312) 470 54 56 - 57 -61
 0 (312) 470 82 24

TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir telif 
hakları sisteminin işleyişini sağlamak ve bu haklara 
konu ürünlerin ülkemizin kalkınma sürecine kat-
kısını artırmak misyon ve hedefiyle faaliyetlerini 
yürütmekte olan Telif Hakları Genel Müdürlüğü, 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve “Fikir 
ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle 
Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazla-
rın Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçe-
vesinde fikrî mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine 
yönelik projeler ile kültürel ve sanatsal faaliyetle-
rin yürütülmesine yönelik faaliyet ve projelere mali 
destek sağlamaktadır.

telifhaklari.gov.tr

FİKRİ MÜLKİYET VE KÜLTÜR 
ENDÜSTRİLERİNE YÖNELİK DESTEKLER 

Başvuru Yapılacak Birim

Proje ve Eğitim Daire Başkanlığı

Desteğin Amacı

Ülkemizde fikir ve sanat eserlerinin etkin bir şe-
kilde korunarak nitelikli üretimin teşvik edilmesi-
ne, kültür endüstrisinin büyümesi ve yurt dışına 
açılmasına, fikrî haklar sektörünün uluslararası 
rekabet gücünün yükseltilmesine destek verilme-
si, ülkemizin bu alanda uluslararası platformlarda 
temsil edilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi
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Desteğin Konusu ve Kapsamı

•  Fikrî mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yö-
nelik faaliyetler ve projeler,

•  Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesine 
yönelik faaliyetler ve projeler desteklenmekte-
dir.

Destek Türü

Nakit hibe

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Sağlanacak destek miktarı, başvuruda belirtilen 
toplam bütçenin % 80’ini aşamaz.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

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

• Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Mater-
yaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan 
Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesinti-
lerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik

• 5846 Sayılı Kanun Kapsamında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Özel Hesabından Destek Sağlanacak 
Projelere İlişkin Genelge

Kimler Başvurabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları, başvuru sahibine ilişkin bilgiler 
ile projenin amacı, kapsamı, süresi, bütçesi gibi un-
surları içeren başvuru formu ve aşağıda belirtilen 
belgelerden oluşan proje başvuru dosyasının Ge-
nel Müdürlüğe sunulması suretiyle yapılır.

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

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

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

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 470 68 14

E-posta: proje@telifhaklari.gov.tr
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SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sinema Genel Müdürlüğü sinema eserlerinin yay-
gın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlamak, eser 
üretimini teşvik etmek, kültür mirasımızın gelecek 
kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve Türk sinema-
sının dünyadaki yerini ve rolünü güçlendirmek he-
defleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sinema sektörünün güçlendirilmesi amacıyla veri-
len destek başlıkları aşağıda sıralanmaktadır:

• Animasyon film yapım desteği

• Belgesel film yapım desteği

• Çekim sonrası desteği

• Dağıtım ve tanıtım desteği

• Dizi film desteği

• İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği

• Kısa film yapım desteği

• Ortak yapım desteği

• Proje geliştirme desteği

• Senaryo ve diyalog yazım desteği

• Uzun metrajlı sinema film yapım desteği

• Yerli film gösterim desteği

• Yabancı film yapım desteği

• Sinema alanındaki etkinlik ve proje desteği

sinema.ktb.gov.tr

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

•  5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilme-
si ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkın-
da Kanun

•  Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında 
Yönetmelik

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

Başvurulara İlişkin Genel Koşullar

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

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

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

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

•  Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bu-
lunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine 
getirmiş olması gerekir.

•  Başvuru formları ve belgelerine https://sinema.
ktb.gov.tr/TR- 143929/basvurular.html ağ adre-
sinden ulaşılabilir.
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DESTEK TÜRLERİ

ANİMASYON FİLM YAPIM DESTEĞİ
Süresi otuz dakikanın altında olan, ağırlıklı olarak 
canlandırma tekniğinin kullanıldığı, sinema sanatı-
na özgü dil, teknik ve yöntemlerle oluşturulan iki 
veya üç boyutlu filmler için verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular, süresi otuz dakikanın altında olan ani-
masyon film için, yönetmeni ya da yapımcı şirket 
tarafından yapılır. Başvuru sahibi gerçek kişi tacir 
ise (şahıs şirketi var ise), başvurular bu şirket üze-
rinden yapılmalıdır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-
den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-
mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-
tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla proje-
si için destek alamaz.

Daha önce bu türde destek alan yönetmen ya da 
yapımcı şirketin, bu destek türünde yeni bir destek 
başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülük-
lerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hakla-
rında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan 
borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden 
Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tama-
mına kadar desteklenebilir.

BELGESEL FİLM YAPIM DESTEĞİ
Bilimsel, güncel, tarihî, doğal ve benzeri olgu veya 
düşüncenin sinema sanatına özgü dil ve yöntemler 
ile araştırıldığı, anlatıldığı ve kurgulandığı filmler 
için verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular filmin yönetmeni ya da yapımcı şirket 
tarafından yapılır. Başvuru sahibi gerçek kişi tacir 
ise (şahıs şirketi var ise), başvurular bu şirket üze-
rinden yapılmalıdır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-
den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-
mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-
tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.
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Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla proje-
si için destek alamaz.

Daha önce bu türde destek alan yönetmen ya da 
yapımcı şirketin, bu destek türünde yeni bir destek 
başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülük-
lerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hakla-
rında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan 
borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden 
Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin 
%50’sine kadar desteklenebilir.

ÇEKİM SONRASI DESTEĞİ
Bakanlıktan destek almamış, çekimleri tamamlan-
mış sinema filmlerinin görüntü, ses ve benzeri iş-
lemleri için filmin yapımcısına verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?

“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sine-
ma Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden 
teslim edilmesi suretiyle yapılır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-
den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-
mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-
tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla proje-
si için destek alamaz.

Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli ya-
pımcının büyük ortak olması gerekir.

Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek baş-
vurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülükleri-
ni yerine getirmiş olması gerekir.

Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yap-
makla yükümlüdür.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hakla-
rında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan 
borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden 
Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin 
%50’sine kadar desteklenebilir.
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DAĞITIM VE TANITIM DESTEĞİ
Sinema filminin yurt dışı veya Bakanlıktan destek 
almamış sinema filminin yurt içi tanıtım, dağıtım 
ve gösterim aşamalarının desteklenmesi amacıyla 
filmin yapımcısına verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Bu destek;

Bakanlıktan daha önce destek alan sinema filmleri-
nin yurt dışı tanıtım, dağıtım ve gösterim;

Bakanlıktan destek almamış sinema filmlerinin 
yurt içi ve yurt dışı tanıtım, dağıtım ve gösterim 
aşamaları için verilir.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-
den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-
mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-
tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla proje-
si için destek alamaz.

Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli ya-
pımcının büyük ortak olması gerekir.

Daha önce bu türde destek alan yapımcı şirketin, 
bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda 
bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine ge-
tirmiş olması gerekir.

Destek alan, filmin yurt içi veya yurt dışı sinema 
salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür. Kanun 
kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 
6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan borç-
lu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Ka-
nunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin 
%50'sine kadar desteklenebilir.

DİZİ FİLM DESTEĞİ
Yurt dışına satışı gerçekleştirilen ve ülke tanıtımına 
katkı sağlayan yerli dizi film projeleri için dizi filmin 
yapımcısına verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?

“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sine-
ma Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden 
teslim edilmesi suretiyle yapılır.

Özel Koşullar

Yurt dışına satışı gerçekleştirilen ve ülke tanıtımına 
katkı sağlayan yerli dizi film projeleri için dizi filmin 
yapımcısına verilen destektir.

Yapımcı, aynı yıl içerisinde en fazla bir dizi film için 
destek alabilir. Dizi filmin en az üç kıtada, on ülkeye 
ve en az bir sezon olarak ihraç edilmesi gereklidir. 
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Dizi filmin ilk sezonunun, başvuru tarihi itibarıyla, 
son iki yıl içerisinde üretilmiş olması gereklidir.

Destek Oranı

Destek verilebilecek en yüksek tutar her yıl bütçe 
imkanları dahilinde Bakanlıkça belirlenir.

İLK UZUN METRAJLI KURGU FİLM YAPIM 
DESTEĞİ
Uzun metrajlı kurgu filmin yapım öncesi hazırlık 
aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale ge-
tirilmesine kadar geçen herhangi bir aşamasının 
desteklenmesi amacıyla ilk uzun metrajlı kurgu 
filmini gerçekleştirecek olan yönetmene verilen 
destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular filmin yönetmeni tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Başvuruda bulunan yönetmenin daha önce en az 
iki kısa film ya da bir belgesel filmin yönetmenliğini 
yapmış olması gerekmektedir.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-
den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-
mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-

tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla proje-
si için destek alamaz.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hakla-
rında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan 
borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden 
Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin 
%50'sine kadar desteklenebilir.

KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ
Süresi otuz dakikanın altında olan filmler için veri-
len destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular, süresi otuz dakikanın altında olan film 
için yönetmeni ya da yapımcı şirket tarafından ya-
pılır. Başvuru sahibi gerçek kişi tacir ise (şahıs şirketi 
var ise) başvurular bu şirket üzerinden yapılmalıdır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-
den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-
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mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-
tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla proje-
si için destek alamaz.

Daha önce bu türde destek alan yönetmen ya da 
yapımcı şirketin, bu destek türünde yeni bir destek 
başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülük-
lerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hakla-
rında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan 
borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden 
Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tama-
mına kadar desteklenebilir.

ORTAK YAPIM DESTEĞİ
Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı ortak 
yapım anlaşmaları ile içinde ortak yapıma ilişkin 
hükümler bulunan diğer uluslararası anlaşmalar 
çerçevesinde ortak yapım olarak kabul edilen ve 
yerli yapımcının küçük ortak olduğu uzun metraj-
lı sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasın-
dan, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine 
kadar geçen herhangi bir aşamasının desteklenme-
si amacıyla yerli ortak yapımcıya verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yerli ortak yapımcı şirket tarafından ya-
pılır.

Nasıl Başvurulur?

“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sine-
ma Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden 
teslim edilmesi suretiyle yapılır.

Özel Koşullar

Yerli yapımcının küçük ortak olması gerekir. İki ta-
raflı ortak yapımlarda yerli yapımcının asgari finan-
sal katkı payı projenin toplam yapım maliyetinin 
%10’undan, çok taraflı ortak yapımlarda %5’inden 
az olamaz.

Destek tutarının en az %50’sinin ülke sınırları için-
de harcanması zorunludur.

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-
den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-
mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-
tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla proje-
si için destek alamaz.

Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek baş-
vurusunda bulunabilmesi için projesini tamamla-
mış, senaryoya veya yaklaşım metnine uygun film 
kopyasının İnceleme ve Kabul Komisyonunca kabul 
edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun 
Genel Müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir.

Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yap-
makla yükümlüdür.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hakla-
rında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan 
borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden 
Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
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Destek Oranı

Destek tutarı, yerli ortak yapımcının toplam büt-
çedeki finansal katkı payının %50’sinden fazla ola-
maz.

PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ
Çekimlerine henüz başlanmamış uzun metraj sine-
ma filmlerinin çekim aşamasına kadar yapılan her 
türlü araştırma ve geliştirme faaliyeti için yapımcı-
ya verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-
den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-
mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-
tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

İki defa proje geliştirme desteği alanların aynı des-
tek türünde tekrar başvuruda bulunabilmeleri için 
destek alan projelerden en az birinin filme çekilmiş 
olması gerekir.

Daha önce bu türde destek alan yapımcı şirketin, 
bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda 
bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine ge-
tirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hakla-
rında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan 
borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden 
Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin 
%50'sine kadar desteklenebilir.

SENARYO VE DİYALOG YAZIM DESTEĞİ
Uzun metrajlı kurgu film senaryosu yazımı için se-
naryo ve diyalog yazarına verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular senaryo ve diyalog yazarı tarafından ya-
pılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-
den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-
mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-
tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Bakanlıktan daha önce destek alanlar, söz konusu 
projelerini tamamlayıp teslim etmeden, aynı kate-
goride ikinci kez destek başvurusunda bulunamaz-
lar.
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İki defa senaryo ve diyalog yazım desteği alanların 
aynı destek türünde tekrar başvuruda bulunabil-
meleri için destek alan projelerden en az birinin 
filme çekilmiş olması gerekir.

Daha önce bu türde destek alan senaryo ve diyalog 
yazarının, bu destek türünde yeni bir destek başvu-
rusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini 
yerine getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hakla-
rında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan 
borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden 
Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tama-
mına kadar desteklenebilir.

UZUN METRAJLI SİNEMA FİLM YAPIM 
DESTEĞİ
Uzun metrajlı sinema filmlerinin yapım öncesi 
hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği 
hale getirilmesine kadar geçen herhangi bir aşa-
masının desteklenmesi amacıyla yapımcıya verilen 
destektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar

Aynı başvuru döneminde bu destek türünde bir-
den fazla destek başvurusu yapılamaz.

Daha önce bu destek türünde iki defa desteklen-
mesi uygun bulunmamış projeler için yapılan des-
tek başvuruları Kurul gündemine alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla proje-
si için destek alamaz.

Filmin yönetmeninin ve yapımcısının en az bir uzun 
metrajlı sinema filmi gerçekleştirmiş olması gere-
kir.

Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli ya-
pımcının büyük ortak olması gerekir.

Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek baş-
vurusunda bulunabilmesi için projesini tamamla-
mış, senaryoya veya yaklaşım metnine uygun film 
kopyasının İnceleme ve Kabul Komisyonunca kabul 
edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun 
Genel Müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir.

Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yap-
makla yükümlüdür.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle hakla-
rında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan 
borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden 
Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Destek Oranı

Başvurular toplam bütçenin %50'sine kadar des-
teklenebilir.
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YABANCI FİLM YAPIM DESTEĞİ 

Kimler Başvurabilir?

Bir kısmı ya da tamamı Türkiye’de çekilecek yabancı 
uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi film-
ler için çekim başlangıcından gösteriminin yapıla-
bilir hale getirilmesine kadar geçen aşamalarının 
desteklenmesi amacıyla yerli ortak yapımcıya ya da 
hizmet sağlayan yerli yapımcıya verilen destektir.

Nasıl Başvurulur?

“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sine-
ma Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden 
teslim edilmesi suretiyle yapılır.

Özel Koşullar

Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli ya-
pımcı, filmin yabancı yapımcısı ile ortak yapım ya 
da yapım hizmet sözleşmesi imzalamış olmalıdır.

Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli ya-
pımcı, son beş yıl içerisinde sinema salonu, kablo, 
uydu, karasal yayın ve internet ortamlarından bi-
rinde gösterilen en az iki uzun metrajlı sinema fil-
minin ya da en az bir sezonluk dizi filmin yapımcı-
lığını ya da ortak yapımcılığını gerçekleştirmiş veya 
bu yapımlara yapım hizmet sağlamış olmalıdır.

Destek başvurusunun değerlendirmeye alınabil-
mesi için Bakanlıkça hazırlanan ve kültürel içerik, 
ülke vatandaşlarının yapım süreçlerine katkısı, ülke 
içinde kullanılan mal ve hizmetler gibi hususların 

yer aldığı yeterlilik testinden Bakanlıkça belirlenen 
asgari puanın alınması zorunludur.

Bu destek türünden faydalananlar, aynı proje için 
ortak yapım desteğinden faydalanamazlar.

Destek Oranı

Destek tutarı, ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça 
kabul edilen tutarın %30’unu aşamaz.

YERLİ FİLM GÖSTERİM DESTEĞİ
Bakanlıkça destek sağlanmış yerli veya ortak yapım 
uzun metrajlı sinema filmlerinin seyirci ile buluşa-
bilmesi amacıyla sinema salonu işletmecisine veri-
len destektir.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlıkça destek sağlanmış yerli veya ortak yapım 
uzun metrajlı sinema filmlerinin seyirci ile buluşa-
bilmesi amacıyla sinema salonu işletmecisine veri-
len destektir.

Nasıl Başvurulur?

“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sine-
ma Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden 
teslim edilmesi suretiyle yapılır.
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Özel Koşullar

Destek alan, sinema salonunda bir yıl boyunca en 
az on iki filmi en az bir hafta süreyle ve günde en 
az üç seans olacak şekilde gösterir. Seansların en az 
ikisi saat 16.00’dan sonra gerçekleştirilir.

Filmlerin gösteriminin en az altmış koltuk kapasi-
teli sinema salonlarında yıl boyu düzenli ve ticari 
amaçla yapılıyor olması gereklidir.

Destek; fatura ve yapılan gösterimlere ilişkin aylık 
bordroların ve yapımcı paylarının ödendiğine dair 
dekontun Genel Müdürlükçe uygun bulunup onay-
lanmasından sonra ödenir.

Destek Oranı

Yıllık destek tutarı, sinema salonunun üç seans tam 
kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet 
tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın %30’unu 
aşamaz.

SİNEMA ALANINDAKİ ETKİNLİK VE PROJE 
DESTEĞİ
Etkinlik ve proje desteği; sinema alanındaki film 
festivallerine, film günlerine, arşiv çalışmalarına, 
sempozyumlara, etkinlik, proje ve faaliyetlere, bu 
alanda verilecek ödüllere, uluslararası festivallere 
ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım fa-
aliyetlerine verilen destektir.

Kimler Başvurabilir?

Etkinlik ve proje desteği; sinema alanındaki film 
festivallerine, film günlerine, arşiv çalışmalarına, 
sempozyumlara, etkinlik, proje ve faaliyetlere, bu 
alanda verilecek ödüllere, uluslararası festivallere 
ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım fa-
aliyetlerine verilen destektir.

Ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendika-
lar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu tüzel 
kişileri ve meslek birlikleri destek başvurusunda 
bulunabilir. Ülke içinde yerleşik gerçek kişiler ve di-
ğer özel hukuk tüzel kişileri ise ancak yurt dışında 
gerçekleştirilecek uluslararası festivallere ve yarış-
malara katılıma ilişkin başvuru yapabilir.

Yurt dışından yapılacak destek başvuruları ancak 
Dışişleri Bakanlığının veya Kültür ve Turizm Bakan-
lığının yurt dışı temsilcilikleri tarafından yapılır.
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Nasıl Başvurulur?

“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sine-
ma Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden 
teslim edilmesi suretiyle yapılır.

Özel Koşullar

Başvurular, Bakanlıkça belirlenen başvuru formu 
ve belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesi suretiyle 
yapılır.

Destek Oranı

Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tama-
mına kadar desteklenebilir.

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 470 66 39
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RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 
(RTÜK)

Radyo ve televizyon yayıncılığını düzenleyen ve de-
netleyen kamu otoritesi olarak sahip olunan say-
gınlık, güvenilirlik ve şeffaflığı sürekli kılmak, yeni 
iletişim teknolojilerini sektöre kazandırmak, etik 
ilkelere önem vererek görsel ve işitsel medyada 
çoğulculuğu sağlamak, izleyici bilincini oluşturmak, 
insan onuruna, hak ve özgürlüklerine saygılı, ileti-
şim özgürlüğünün hâkim olduğu bir yayıncılık ala-
nı yaratmak misyon ve hedefleriyle faaliyetlerini 
sürdürmekte olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
“Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edil-
mesi”ne yönelik destek vermektedir.

Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edil-
mesine Dair  Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
lik’in 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Sekre-
tarya hizmetleri Üst Kurul tarafından yerine getiri-
lir.”; aynı maddenin ikinci fıkrasında: “Üst Kurulun 
sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere görevlen-
direceği birim tarafından, hangi kategorilerde teş-
vik ödülü verileceği, ödül sayı ve tutarları duyuruda 
ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla her 
yıl için Yönetmelik’te bahsi geçen Üst Kurulca sek-
retarya hizmetlerini yürütmek üzere görevlendiri-
lecek birim takdiri Üst Kurul’un yetkisindedir. Üst 
Kurul’un sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere 
bir birimi görevlendirmesinin ardından ödül süreci 
başlatılmış olacaktır.

rtuk.gov.tr

AİLE VE ÇOCUK DOSTU YAPIM VE 
DİZİLERİN TEŞVİK EDİLMESİ

Başvuru Yapılacak Birim

Görevlendirilecek kurumun ilan edilmesi beklen-
mektedir. Bununla birlikte genel anlamda yapıla-
cak duyuruyu takiben başvuruların Radyo ve Tele-
vizyon Üst Kurulu Genel Evrak Birimine yapılması 
mümkündür.

Desteğin Amacı

Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunma-
sı ilkesini gözeterek ailenin bütünlüğü ve süreklili-
ği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki 
gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk 
dostu yapım ve dizileri teşvik etmek.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

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

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

Destek Türü

Nakit ödül
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Destek Alt ve Üst Limit / Oranı

Teşvik ödülü Üst Kurulca bir önceki yılda uygulanan 
idari para cezalarının parasal tutarı toplamının yüz-
de yirmisini aşmamak kaydıyla, Üst Kurul bütçesine 
konulan ödenekten karşılanır.

Bir önceki yılda uygulanan idari para cezaları ta-
hakkuku toplam tutarı tahsilinin gerçekleşip ger-
çekleşmediğine bakılmaksızın en geç cari yılın 30 
Haziran tarihi itibarıyla hesaplanır.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

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

•  Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik 
Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
melik

Kimler Başvurabilir?

Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edil-
mesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
lik’te belirtilen şartları taşıyan Üst Kuruldan yayın 
lisansı bulunan veya yayın hakkı olan medya hiz-
met sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca yapılacak du-
yuruyu takiben son değerlendirme dönemi içinde 
yayınladıkları (Örneğin 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 
2020 tarihleri arasındaki değerlendirme dönemin-
de yayınladıkları) yapım ve dizilerle, Aile ve Çocuk 
Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödüllerine başvurabile-
ceklerdir.

Başvuru Koşulları

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

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

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

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

• Eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge içeren başvu-
rular değerlendirmeye alınmaz.

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 297 50 00
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ
Madde 1- Bu Rehberin amacı; Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşlarının yurt 
içinde görev alanları kapsamında, çeşitli paydaşla-
ra verdiği her türlü destekte Bakanlığın ve Bağlı- İl-
gili Kurum/Kuruluşlarının rolünün vurgulanması ve 
kamuoyunda buna yönelik farkındalık oluşturul-
masındaki gereklilikleri ortaya koymaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Rehber, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluş eliyle yurt içinde verilen 
desteklerden faydalanan paydaşların (faydalanıcı-
ların) görünürlük ile ilgili alacağı tedbirleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Rehber;

1. 1 No.’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne,

2. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimle-
rin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapı-
lacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğe,

3. 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye,

4. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bi-
limsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi-
ne,

5. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurum Yöne-
tim Kurulu 07/02/2017 Tarihli ve 734/2 sayılı 
İlke Kararına,

6. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 
133/B ve 740 numaralı maddelerine,

7. 17.05.2019 tarihli ve 2930 sayılı Devlet Tiyat-
roları Genel Müdürlüğü Sanat Yönetim Kurulu 
Kararına,

8. Mülga 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun uyarınca 
Makamca verilen olura,

9. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeli-
ğine,

10. Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardım-
lara İlişkin Yönetmeliğe,

11. 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini 
Teşvik Kanununa,

12. Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belge-
lendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönet-
meliğe,

13. Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kul-
landırılması Hakkında Yönetmeliğe,

14. Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi 
Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli 
İndirimi ile Enerji Desteği Uygulanmasına Dair 
Yönetmeliğe,

15. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununa,

16. aşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanma-
sına Dair Yönetmeliğe,

17. 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanuna,
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18. ültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetleri-
nin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelgeye (Ge-
nelge 2005/13),

19. Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Des-
tek Projesi Hakkında Esas ve Usullere,

20. Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Yönetmeliğe,

21. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa,

22. Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Mater-
yaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan 
Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesin-
tilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmeliğe,

23. 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendiril-
mesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi 
Hakkında Kanuna,

24. Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında 
Yönetmeliğe,

25. 5224 sayılı Kanun kapsamında Etkinlik ve Pro-
jeler ile Sinema Sanatçılarının Desteklenmesi-
ne ilişkin Usul ve Esaslara,

26. 5846 sayılı Kanun Kapsamında Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Özel Hesabından Destek Sağla-
nacak Projelere İlişkin Usul ve Esaslara dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Görünürlük Rehberinin uygulanma-
sında;

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Bağlı-İlgili Kurum / Kuruluşlar: Kültür ve Turizm 
Bakanlığının Bağlı-İlgili Kurum / Kuruluşlarını,

Faydalanıcı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bağlı-İl-
gili Kurum/Kuruluşlarına destek almak için başvuru 
yapan, talebi olumlu karşılanıp destek verilen ger-
çek veya tüzel kişiyi,

Destek: Faydalanıcılara Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşları tarafından sağla-
nan çeşitli (nakit yardım, seyahat, sarf malzemesi 
alım, makine-teçhizat ve hizmet alımı giderlerinin 
karşılanması, bilimsel toplantı/etkinlik düzenleme/
katılma desteği, mekân tahsisi, vergi indirimi vb.) 
destekleri, ifade eder.

Sorumluluk

Madde 5 - Görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi, 
faydalanıcıların sorumluluğundadır.

Faydalanıcılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının ve 
Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşlarının görünürlüğünü 
sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin, 
Bu Rehberde yer alan faaliyetlerin görünürlüğü ile 
ilgili hususlara uygun olması gerekir.

Bu Rehberde belirtilen hususların, protokol/sözleş-
mede aksine hüküm yoksa faydalanıcı tarafından 
ödeme talebinin teslim tarihinden önce yerine 
getirilmiş olması gerekir. Yapılacak kontrollerde 
faydalanıcı tarafından bu Rehberde belirtilen görü-
nürlük kurallarına uyulmadığının tespiti durumun-
da, protokol/sözleşmede başka yaptırım belirtil-
memiş ise faydalanıcıya yapılacak ödemede yüzde 
50 oranına kadar kesinti yapılır.

Ayrıca; Bakanlık veya Bağlı-İlgili Kurum, buna ilave-
ten projenin uygulanması sırasında destek türüne 
göre faydalanıcıdan yeni görünürlük şartlarının uy-
gulanmasını isteme hakkını saklı tutar.
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Görünürlük İletişim Araçları

Madde 6 - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bağlı-İlgili 
Kurum/Kuruluşlarınca desteklerin görünürlüğünü 
sağlamak amacıyla kullanılabilecek yazılı ve görsel 
araçların başlıcaları aşağıda yer almaktadır:

Yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, 
festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, 
kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sa-
natlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin proje-
ler 
Görünürlük Aracı: Afiş, pankart, davetiye, bilet, 
broşür, sahne arkası, billboard, internet sitesi, 
sosyal medya hesapları ve her türlü basılı mater-
yal.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bün-
yesindeki kurumların görev alanına giren konu-
larda, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde 
Türk dili, tarihi, kültürü ile bütün yönleriyle Ata-
türk ve eserleri üzerinde bilimsel nitelikte olan 
her türlü araştırma projeleri, belgesel, yayın, çe-
viri vb. projeler 
Görünürlük Aracı: Belgesel vb. görsel materyal-
lerde Bakanlık ve Kurum logoları proje çıktıları-
nın başlangıcında ve sonunda görünmeli; Her tür 
materyalde "Bu eser, T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Başkanlığı'nın destekleriyle hazırlanmıştır" ifade-
si bulunmalıdır. 

664 sayılı KHK ile verilen görev, yetki ve sorum-
luluklar çerçevesinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlar tarafın-
dan süresi 1 (bir) mali yılı aşmayan ve miktarı 
doğrudan temin sınırını geçmeyen iş ve hizmet-
ler için (sempozyum, kongre, panel, kazı/yüzey 
araştırmaları vb.) verilen destekler 
Görünürlük Aracı: Toplantı  ve etkinliklerde afiş,  
pankart, davetiye, broşür, sahne arkası, billbo-
ard, internet sitesi, sosyal medya hesaplarında 
Bakanlık ve Kurum logolarının yer alması; Kazı/
Yüzey Araştırmalarında alana Kurum ve Bakanlık 
logolarının da bulunduğu ve verilen desteği belir-
ten bir panonun yerleştirilmesi. 

 
Özel Tiyatroların Projelerine Verilen Destekler 
Görünürlük Aracı: Afiş, bilet, davetiye, broşür, 
billboard, internet sitesi, sosyal medya hesapları 

 
5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini 
Teşvik Kanunu kapsamında Kültür Girişimcisi ve 
Kültür Yatırımcısı Belgesi almış tüzel kişiliklere 
sunulan indirim ve teşvikler 
Görünürlük Aracı: Yatırım (inşaat) aşamasında 
pano, işletme döneminde kapı girişine tabela 
(belgeli yatırım ve girişimler için Bakanlıkça ve-
rilen plaketin tesisin girişinin dışında ve görünür 
şekilde bulundurulması). 
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Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazlara Proje 
ve Uygulama Yardımı 
Görünürlük Aracı: Yatırım (inşaat) aşamasında 
pano, işletme döneminde kapı girişine tabela. 

Kültür Merkezleri Yapım Desteği 
Görünürlük Aracı: Yatırım (inşaat) aşamasında 
pano, işletme döneminde kapı girişine tabela. 

Fikri Mülkiyet Sisteminin Güçlendirilmesi ile 
Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlere İlişkin Verilen 
Destekler 
Görünürlük Aracı: Projeye ilişkin afiş, broşür, in-
ternet sitesi, sosyal medya hesapları gibi her tür-
lü basılı ve görüntülü ortamda, faaliyetin yapıla-
cağı mekânda ve proje sonucu hazırlanacak basılı 
ve görüntülü eserler 

 
5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilme-
si ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkın-
da Kanun’un 6 ile 8 inci maddeleri kapsamında 
verilen “film yapım destekleri” ile 9 uncu mad-
desi kapsamında verilen “etkinlik ve proje des-
tekleri” 
Görünürlük Aracı: Film, Belgesel, Dizi vb. görsel 
materyallerde; yayının başında ve/veya sonunda 
Bakanlık logosu eşliğinde aşağıdaki metin gös-
terilmelidir: "Bu [film/video/...] T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığının maddi desteği ile hazırlan-
mıştır." Filmle ilişkili afiş, bilet, davetiye, broşür, 
billboard, internet sitesi, sosyal medya hesapları 
gibi malzeme ve ortamlarda "Bu eser, T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle hazırlanmış-
tır" ifadesi bulunmalıdır. 

Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemesi veya Altyapı 
Uygulamalarına İlişkin Olarak Verilen Destekler 
Görünürlük Aracı: Faydalanıcı ile imzalanan pro-
tokolde “Ödenek gönderilen her iş için, Belediye/
YİKOB/İdare/Birlik tarafından inşaat süresince ve 
işin tamamlanmasına müteakip “… Yapım İşi Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı tarafından/katkılarıyla ya-
pılmaktadır/yapılmıştır” ibarelerinin bulunduğu 
levhaların görünür bir şekilde yer alması sağlana-
caktır.” şeklinde bir madde bulunmaktadır. 

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek 
Projesi kapsamında kütüphane olarak planla-
nan binanın restorasyonu veya yapımına verilen 
destekler 
Görünürlük Aracı: Yatırım (inşaat) aşamasında 
pano, işletme döneminde kapı girişine tabela. 

 

Faydalanıcı, protokol/sözleşmede aksine hüküm 
yoksa, görünürlük araçlarını kullanmadan önce Ba-
kanlığın ve Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşların onayına 
sunar. Ayrıca faydalanıcılar internet sitelerinde Ba-
kanlığımız tarafından sağlanan desteklere yer verir, 
sosyal medya hesaplarından Bakanlığımız ve ilgili 
birimlerinin hesaplarını da etiketlemek suretiyle 
paylaşımda bulunur.

Faydalanıcı; hazırlanacak basın bültenleri, basın 
açıklamaları, röportajlar ve diğer tanıtım etkinlik-
lerinde de Bakanlığımız katkısını vurgulamakla yü-
kümlüdür.

Bunların yanı sıra; Bakanlığımız katkı ve desteği ile 
veya Bakanlığımız himayelerinde illerimizde, İl Kül-
tür ve Turizm Müdürlüklerince düzenlenen/katılım 
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sağlanan her türlü etkinlik ve projede Bakanlığımız 
logosunun görünürlük ve sıralama açısından uygun 
bir biçimde yer almasına ilişkin denetimler İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüklerince gerçekleştirilir.

Kısmi destek sağlanan proje/faaliyetlerde ise Ba-
kanlığımız ve Bağlı/İlgili Kuruluşların logolarının 
verilen destek oranı dikkate alınmaksızın uygun 
büyüklükte (Diğer Bakanlık logoları ile eşit, özel 
sektör kuruluşları/STK logolarından büyük olacak 
biçimde) kullanımının sağlanması gerekmektedir.

Bakanlık belirli durumlarda, destek verdiği etkinlik 
ve/veya projelerde Bakanlık isim ve logosunun kul-
lanılıp kullanılmaması hususunda takdir yetkisini 
saklı tutar.

Kurumsal Kimlik Unsurları

Madde 7 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Logosu

Bakanlık tarafından destek verilen bütün yurt içi 
projelerde tüm kullanım alanlarında, Bakanlığın lo-
gosu; standart ve en az faydalanıcıların logolarıyla 
aynı büyüklükte ve görünürlükte olur. Bakanlığın 
Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşlarınca verilen destekler-
de, bağlı-ilgili kurum/kuruluşların logosunun yanı 
sıra Bakanlığın logosu da görünürlük araçlarında 
yer alır.

Faydalanıcılar bu Rehberde yer alan uygulamalar-
da kullanacakları Bakanlık logolarını ve “Kurumsal 
Logo Kılavuzu”nu “https://www.ktb.gov.tr/TR-
225882/kurumsal-logo-kilavuzu.html” adresinde 
yer alan “KURUMSAL LOGO KILAVUZU” bölümün-
den temin eder.

Görünürlük Kurallarına Riayet

Madde 8 - Bu Rehberde geçen hususlara ortaklar, 
iştirakçiler, alt yükleniciler de dâhil olmak üzere 
tüm faydalanıcılar uymakla yükümlü olup, söz ko-
nusu kuralların uygulanmasından T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığına karşı sorumludur.

 Temel kural; proje/faaliyetlerde görünürlük ve ta-
nıtım için kullanılan tüm materyal ve ortamlarda 
faydalanıcı ve/veya diğer ilgililerin logolarının, T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bağlı-İlgili Kurum/Ku-
ruluşların logolarından daha büyük oranlarda veya 
bunlarla yarışır şekilde kullanımının önlenmesidir.

Kar amacı güden işletmeler, protokol/ sözleşme-
de aksine hüküm yoksa ticari amaçlı ürün, hizmet, 
ambalaj, broşür ve diğer tanıtım malzemelerinde 
Bakanlığın izni olmaksızın, yukarıda bahsi geçen 
amblem, logo veya sloganları kullanamaz.

Faydalanıcının bu Rehberde geçen ilgili kuralla-
rı gereği gibi uygulamaması nedeniyle Bakanlığın 
maddi/manevi zarar görmesi ihtimali halinde, Ba-
kanlıkça ilgili materyallerin toplatılması da dâhil 
olmak üzere gereken tedbirler alınabilir. Bu durum 
nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve 
sorumluluk faydalanıcıya aittir.

Sorumluluk Reddi

Madde 9 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, verdiği des-
tekler kapsamında faydalanıcılar tarafından hazır-
lanan materyallerin içeriğinden sorumlu olmaya-
caktır. Bu nedenle bütün eserlerde şu feragat ifa-
desine yer verilmelidir:
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“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırla-
nan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, 
içerik ile ilgili tek sorumluluk (yazarı/yüklenici/söz-
leşme makamı) ………’a aittir.”

Projenin uygulanması sırasında, projenin Bakanlığa 
veya Bağlı/İlgili Kurum/Kuruluşa sunulan konusu 
dışına çıkılarak Anayasa’da belirtilen temel ilkele-
re, kanunlara, genel ahlaka aykırı hususlara ya da 
bireyleri ve/veya kurum/kuruluşları ve/veya top-
lumun bir kesimini rencide edici ve/veya hakaret 
içeren hususlara yer verildiğinin tespit edilmesi du-
rumunda Bakanlık veya Bağlı/İlgili Kurum/Kuruluş, 
tek taraflı olarak sözleşmeyi/protokolü fesih hakkı-
nı saklı tutar.

Protokollerde/Sözleşmelerde Yer Alması Gereken 
Temel Kurallar

Madde 10 – Bakanlığın ve Bağlı/İlgili Kurum/Kuru-
luşların faydalanıcılara sağlayacağı destek kapsa-
mında imzalanacak sözleşme/protokol metinlerin-
de bu Rehberin tüm maddelerinde bulunan husus-
lara yer verilmesi zorunludur.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Rehber, Bakan onayıyla yürürlüğe 
girer.



52



53





55

T.C. HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’de 
gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik 
faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri, sinema, müzik, 
tiyatro, ilim ve edebiyat, güzel sanatlar, yayıncılık, 
animasyon gibi telif yoğun endüstrilerde eserlerin 
ortaya çıkarılmasının devamını sağlamak, teşvik et-
mek, yenilikçi, yaratıcı ve teknolojik üretimleri ti-
carileştirmek, fikri yaratıcılığa dayalı üretim ve giri-
şimciliği desteklemek gibi amaçlarla vergi istisnası 
ve indirim şeklinde destek sağlanmaktadır.

hmb.gov.tr

gib.gov.tr

VERGİ İSTİSNA VE İNDİRİMLERİ 
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 
18 İNCİ MADDESİ 

Sorumlu Başkanlıklar

• Gelir İdaresi Başkanlığı

• Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı III

Desteğin Amacı

Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesiyle geti-
rilen istisnanın amacı, toplum kültürüne katkıda 
bulunan, müellif, mütercim, heykeltraş, ressam, 
bestekâr ve mucitlerin, ilim ve edebiyat eserleri ile 
musiki eserleri, güzel sanat ve sinema eserlerinin 
devamını sağlamak, teşvik etmektir.  
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Desteğin Konusu ve Kapsamı

Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bes-
tekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bun-
ların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, ma-
kale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar 
yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video 
band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi 
eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet orta-
mı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya 
kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki 
eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar 
üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek 
veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir 
Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle 
değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve üc-
retler istisnaya dahildir. 

Destek Türü

Vergi istisnası

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt ve üst limit bulunmamaktadır. Söz konusu is-
tisna elde edilen kazançlara uygulanmaktadır. 
(TBMM’de kabul edilen ancak Resmî Gazete’de 
henüz yayımlanmayan 2019 tarihli Kanunla, istisna 
kapsamındaki kazançları, Gelir Vergisi Kanununun 
103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü ge-
lir diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 500.000 
TL) aşan mükelleflerin serbest meslek kazanç istis-
nasından yararlanamayacakları yönünde düzenle-
me yapılmıştır.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişiler

Başvuru Koşulları
Serbest meslek kazanç istisnasından yararlanabil-
mek için başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayı-
lan eser sahipleri, yine madde de sayılan eserleri-
ni, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü) ‘nda isteğe bağlı kayıt/tescil ettirmek 
kaydıyla istisnadan faydalanabilmektedirler.

Nasıl Başvurulur?
Gelir vergisi istisnasından yararlanmak amacıyla  
e-devlet üzerinden  ilgili  esere  ilişkin  olarak  iste-
ğe  bağlı  kayıt  tescil  başvurusunda  bulunulması 
gerekmekte  olup  detaylı  bilgiye  Telif Hakları Ge-
nel  Müdürlüğünün  web  sitesinde yer alan aşağı-
daki linkten ulaşılması mümkündür.

http://www.telifhaklari.gov.tr/KayitTescil-Basvuru-
lari
Bu işlem neticesinde düzenlenen isteğe bağlı kayıt 
tescil belgesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı 
birimlerine (Defterdarlık, Vergi Dairesi vb.) başvuru 
yapılması gerekmektedir.  Gelir vergisi muafiyetin-
den faydalanıp faydalanılamayacağı konusundaki 
nihai karar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
verilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi 
Merasim Caddesi No: 9/1 Çankaya 06450 ANKARA  
Telefon: 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00

İsteğe bağlı kayıt tescil için: http://www.telifhakla-
ri.gov.tr/Istege-Bagli-Kayit-Tescil-Basvuru-Ekrani
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193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 89 
UNCU MADDESİ 
Sorumlu Başkanlıklar

• Gelir İdaresi Başkanlığı

• Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı III

Desteğin Amacı

Kültür ve turizm hizmetlerini geliştirmek ve devam 
ettirmek amacıyla yapılan harcamaların kazançtan 
indirilmesine izin verilmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idare-
leri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan der-
nekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan 
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kül-
tür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya des-
teklenmesi uygun görülen;

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

•	 Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tari-
hi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel 
mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, 
katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi man-
yetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üreti-
lenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya ba-
sılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derle-
me ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve 
yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

•	 Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik 
ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

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

•	 Kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları-
na,

•	 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür 
varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel 
el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandı-
rılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

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

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

ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü 
bağış ve yardımların % 100’ü indirim konusu yapı-
labilir.

Destek Türü

İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu mad-
desi
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Destek Alt-Üst Limit/Oran

İlgili Kanun maddesinde sayılan konulara ilişkin 
harcamalar ile yapılan bağış ve yardımların % 100’ü 
(Cumhurbaşkanı; bölgeler ve faaliyet türleri itiba-
riyle bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni 
oranına kadar çıkarmaya yetkilidir) indirim konusu 
yapılabilir.

Kimler Başvurabilir?

Gelir Vergisi Mükellefleri indirimden yararlanabilir.

Başvuru Koşulları

Başvuru zorunluluğu bulunmamakta olup, gelir 
vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden ya-
pılacak indirimler kısmında ilgili satırda belirtilmesi 
gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi 
Merasim Caddesi No: 9/1 Çankaya 06450 ANKARA 

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

3065 SAYILI KANUNUN 17/4-Z MADDESİ 

Sorumlu Başkanlıklar

•	 Gelir İdaresi Başkanlığı 

•	 Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı I

Desteğin Amacı

Yatırım ve Üretimin Teşviki

Desteğin Konusu ve Kapsamı

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma 
ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri netice-
sinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model bel-
geli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, 
devir veya satışı.( 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 17/4-z maddesi)

Destek Türü

Katma Değer Vergisi istisnası

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-z 
maddesi

Kimler Başvurabilir?

Katma Değer Vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel 
kişiler

Başvuru Koşulları 

17/4-z maddesinden yararlanılması için, gayri mad-
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di hakkın, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
(5/B) maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştir-
me, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde elde 
edilmiş olması gerekir.

İletişim Bilgileri

Vergi Dairesi Müdürlükleri

4691 SAYILI KANUNUN TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNUN 
GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ 

Sorumlu Başkanlıklar

•	 Gelir İdaresi Başkanlığı 

•	 Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı III

Desteğin Amacı

•	 Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile 
üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sa-
nayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata 
yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla tek-
nolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemle-
rinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya stan-
dardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim 
maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileş-
tirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği des-
teklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve 
ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,

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

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsa-
mında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet 
gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri-
nin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve 
AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 
31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergi-
sinden müstesnadır. 

Destek Türü 

İstisna

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 
geçici 2 inci maddesi

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt ve üst limit bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir? 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Başvuru Koşulları

Başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi 
Merasim Caddesi No: 9/1 Çankaya 06450 ANKARA 

Telefon:  0 (312) 415 30 00 - 415 29 00
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4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ 
MADDESİ 

Sorumlu Başkanlıklar

•	 Gelir İdaresi Başkanlığı 

•	 Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı III

Desteğin Amacı

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

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

Desteğin Konusu ve Kapsamı

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, 
Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafın-
dan uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri 
projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir 
ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağla-

nan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya 
kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin 
yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli 
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu mad-
desi uyarınca ticari kazancın ve 13/6/2006 tarihli 
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu 
maddesine göre kurum kazancının tespitinde indi-
rim konusu yapılır.

 

Destek Türü

İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 
geçici 4 üncü maddesi

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamaktadır.  Üst limit ise, indirim 
konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk 
lirasını aşamaz.

Kimler Başvurabilir? 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

Başvuru Koşulları

GİB’e başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi 
Merasim Caddesi No: 9/1 Çankaya 06450 ANKARA 

Telefon: 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00
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5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ 
KANUNUNUN 5/B MADDESİ 

Sorumlu Başkanlıklar

•	 Gelir İdaresi Başkanlığı 

•	 Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı III

Desteğin Amacı

Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve 
yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesin-
de ortaya çıkan buluşlardan elde edilen kazanç ve 
iratlara yönelik istisna uygulaması düzenlenmiştir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve 
yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesin-
de ortaya çıkan buluşların;

•	 Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve 
iratların,

•	 Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazanç-
ların,

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

•	 Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde 
kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışın-
dan elde edilen kazançların patentli veya faydalı 
model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

% 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır.

İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergi-
lere şümulü yoktur. Ancak, bu madde kapsamında 
istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları 
ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapı-

lacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygu-
lanır. Kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve 
beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için 
indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygu-
lanır.

Destek Türü

İstisna

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Mad.5/B

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamaktadır. Üst limit ise, maddede 
belirtilen kazançların patentli veya faydalı model 
belgeli buluşa atfedilen kısmının % 50’si kurumlar 
vergisinden müstesnadır. (%50 oranını ayrı ayrı ya 
da birlikte sıfıra kadar indirmeye, %100’e kadar ar-
tırmaya, bu oranları sektörler ile birinci fıkrada yer 
alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla ya da patent 
veya faydalı model belgesine göre farklılaştırmaya, 
tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkra-
da yer alan süreyi bir yıla kadar indirmeye, tekrar 
kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Cumhurbaşkanı 
yetkilidir.)

Kimler Başvurabilir?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
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Başvuru Koşulları

İstisnanın uygulanabilmesi için;

•	 İstisna uygulamasına konu buluşun, 551 sayılı 
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname veya 6769 sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya fay-
dalı model belgesi verilerek koruma altına alı-
nan buluşlar arasında yer alması ve buluşa iliş-
kin incelemeli sistem ile patent veya araştırma 
raporu sonucunda faydalı model belgesi alın-
ması,

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

Nasıl Başvurulur?

GİB’e başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi 
Merasim Caddesi No: 9/1 Çankaya 06450 ANKARA 

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

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ 
KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİ 

Sorumlu Başkanlıklar

•	 Gelir İdaresi Başkanlığı 

•	 Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı III

Desteğin Amacı

Kültür ve turizm hizmetlerini geliştirmek ve devam 
ettirmek amacıyla yapılan harcamaların kazançtan 
indirilmesine izin verilmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı 

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idarele-
ri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan 
dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faa-
liyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından 
yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca destek-
lenen ya da desteklenmesi uygun görülen;

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

•	 Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, 
tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan 
kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yö-
nelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve 
DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim tekno-
lojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere 
görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlan-
ması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların 
yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtı-
mı ve tanıtımının sağlanmasına,
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•	 Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektro-
nik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması-
na,

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

•	 Kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları-
na,

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

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

•	 Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür mer-
kezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser 
gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği 
tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon 
çalışmalarına,

ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış 
ve yardımların %100’ü kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde indirilebilecektir. 

Destek Türü

İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Mad.10/1-d

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamaktadır.  Üst limit ise kültür ve 
turizm hizmetlerini geliştirmek ve devam ettirmek 
amacıyla yapılan harcamalar ile makbuz karşılığı 
yapılan bağış ve yardımların %100’ü kurumlar ver-
gisi matrahının tespitinde indirilebilecektir. (Cum-
hurbaşkanı, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu 
oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviye-
sine kadar getirmeye yetkilidir.)

Kimler Başvurabilir?

Kurumlar vergisi mükellefleri

Nasıl Başvurulur?

Bu çerçevede yapılacak bağış ve yardımlar için 
bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafından 
desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görül-
düğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının kurumlar 
vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi 
dairelerine verilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi 
Merasim Caddesi No: 9/1 Çankaya 06450 ANKARA 

Telefon: 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00
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5746 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİ 

Sorumlu Başkanlıklar

•	 Gelir İdaresi Başkanlığı 

•	 Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı III

Desteğin Amacı

Ülkemizin kalkınmasında ve uluslararası rekabet 
gücümüzün artırılmasında araştırma ve geliştirme-
ye yönelik harcamaların gayri safi milli hasıla için-
deki payının artırılması büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenle, araştırma ve geliştirme harcaması ya-
pan özel sektör kurumlarının bu alandaki çabaları-
nın desteklenmesi amacıyla getirilmiştir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezle-
rinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla ku-
rulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları 
kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu 
kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini des-
teklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar 
tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen 
Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş-
birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye des-
teklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge 
ve yenilik harcamalarının tamamı ile bu Kanun 
kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar 
tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve ta-
sarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran 
tasarım harcamalarının tamamı, 13/6/2006 tarihli 
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu 
maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 
uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde 
indirim konusu yapılır.

Destek Türü

İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

5746 sayılı Kanun 3'üncü Maddesi

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamaktır.  

Kimler Başvurabilir?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

Başvuru Koşulları

GİB’E başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi 
Merasim Caddesi No: 9/1 Çankaya 06450 ANKARA 

Telefon: 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00
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5746 SAYILI KANUNUN 3/A MADDESİ 

Sorumlu Başkanlıklar

•	 Gelir İdaresi Başkanlığı 

•	 Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı III

Desteğin Amacı

Ülkemizin kalkınmasında ve uluslararası rekabet 
gücümüzün artırılmasında araştırma ve geliştirme-
ye yönelik harcamaların gayri safi milli hasıla için-
deki payının artırılması büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenle, araştırma ve geliştirme harcaması ya-
pan özel sektör kurumlarının bu alandaki çabaları-
nın desteklenmesi amacıyla getirilmiştir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletme-
leri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran 
yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma 
ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, bu 
kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak 
değerlendirilmesi şartıyla, 5520 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu mad-
desi uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu 
yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 213 sayılı Kanuna 
göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla 
itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması hâlinde 
ise doğrudan gider yazılır.

Destek Türü 

İndirim

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

5746 sayılı Kanun Mad.3/A

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamaktır.  Üst limit ise, işletmele-
ri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni 
teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve ge-
liştirme harcamaları tutarının %100’üdür.

Kimler Başvurabilir?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

Başvuru Koşulları

GİB’E başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi 
Merasim Caddesi No: 9/1 Çankaya 06450 ANKARA 

Telefon: 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00
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6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ 
DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN 
GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ 

Sorumlu Başkanlıklar

Gelir İdaresi Başkanlığı 

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı III

Desteğin Amacı

Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve 
sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere; 
Araştırma altyapılarının bu Kanunun uygulanması 
kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisna 
edilmiştir. (Bu madde kapsamında sağlanan indi-
rim ve istisnaların uygulama süresini ayrı ayrı ya 
da birlikte 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı 
yetkilidir.)

Destek Türü 

İstisna

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenme-
sine Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi.

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Alt limit bulunmamaktadır. Özel sektör ve/veya 
sivil toplum kuruluşu ortak finansmanı ile kurulan 
araştırma altyapılarına ortak olan kurumlar vergisi 
mükellefleri, bu Kanun kapsamında yapılan Ar-Ge 
ve yenilik harcamalarına katkı sağladıkları tutarlar 
için bu harcamaların yapıldığı dönemde 28/2/2008 
tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faa-
liyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer 
alan Ar-Ge indirimi teşvikinden yararlandırılır. Bu 
kapsamda yararlanılabilecek Ar-Ge indirimi tutarı 
araştırma altyapısına konulan ortaklık payı tutarını 
geçemez.

Kimler Başvurabilir?

Kurumlar vergisi mükellefleri

Başvuru Koşulları

GİB’e başvuru gerekmemektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi 
Merasim Caddesi No: 9/1 Çankaya 06450 ANKARA 

Telefon: 0 (312) 415 30 00 - 415 29 00
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Ar-Ge ve yenilik projeleri yürüten firmaların faa-
liyetlerinin resmiyet kazanması, nitelikli personel 
istihdamının artırılması,  özel sektörde tasarım 
yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde re-
kabet edebilir bir yapıya kavuşturulması, yenilikçi 
faaliyetlerin artırılması ile imalat sanayi ve yaratıcı 
endüstriler arasındaki bağlantının güçlendirilerek 
bu sektörlerde yaratılan katma değerin ve reka-
betçiliğin artırılması amacıyla birçok alanda destek 
sağlanmaktadır.

*Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Mü-
dürlüğü tarafından yazılım, veri işleme ve veri ta-
banı faaliyetleri, radyo ve televizyon hizmetleri ile 
tarihi yapı ve alanları koruma ve müzecilik faaliyet-
leri gibi kültür yatırım / kültür girişim belgesini haiz 
kültür yatırımları için asgari sabit yatırım tutarının 

sağlanması halinde teşvik belgesi düzenlenebil-
mektedir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin 
edilen yerli ve yabancı makine ve teçhizatlar için 
Katma Değer Vergisi istisnası ile Gümrük Vergisi 
muafiyeti nev’indeki destek unsurlarından faydala-
nılabilmektedir.

** Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 
Kalkınma Ajanslarınca uygulanan sürekli bir destek 
programı bulunmamakla birlikte 2010, 2012 ve 
2015 yıllarında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 
“Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirmesi Mali Destek 
Programı” uygulanmıştır. Toplam 58 projenin des-
teklendiği programların uygulaması sona ermiştir.

www.sanayi.gov.tr

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI



72

YARATICI ENDÜSTRİLERE YÖNELİK PROJE 
DESTEĞİ

Sorumlu Kurum 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

İmalat sanayi ve yaratıcı endüstriler arasındaki 
bağlantının güçlendirilmesi, bu sektörlerde yaratı-
lan katma değerin ve rekabetçiliğin artırılması.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

• IT&Yazılım

• Oyun

• Tasarım (endüstriyel tasarım, moda tasarım, 
ürün tasarım, grafik tasarım)

• Mimari

• TV& Film, Video ve Sinema

Destek Türü 

Proje kapsamında Teknik Yardım / Danışmanlık ve 
Tedarik Desteği

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

T.C. Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında 22 
Ocak 2016 tarihinde imzalanan ve 14 Mart 2016 
tarih ve 2016/8593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
onaylanan Finansman Anlaşması

Destek Alt-Üst Limit/Oran

2-5 milyon Avro

Kimler Başvurabilir?

•	 Üniversiteler

•	 TGB Yönetici Şirketleri

•	 Teknoloji Transfer Ofisleri

•	 Araştırma Merkezleri (Kamu)

•	 Tasarım Merkezleri (Kamu)

•	 Kalkınma Ajansları

•	 Belediyeler

•	 İş Dünyasını Temsil Eden Çatı Organizasyonlar

•	 Sektörel Dernekler ve Vakıflar

Başvuru Koşulları

•	 AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamın-
da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uy-
gulanan Rekabetçi Sektörler Programı ile önce-
liklendirilen yaratıcı endüstrilere yönelik proje 
desteği sağlanmaktadır. 

•	 Ancak, bu destek sürekli bir nitelik arz etmeyip, 
Bakanlık tarafından yürütülecek programlama 
çalışmaları sonrasında proje teklif çağrısına çı-
kılması halinde başvuruda bulunulabilmektedir. 
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Nasıl Başvurulur?

Proje teklif çağrısına başvurular 

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr  

web adresi üzerinden ulaşılan Elektronik Başvuru 
Sistemi aracılığıyla yapılmaktadır.  

İletişim Bilgileri 

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bul-
varı 2151. Cadde No:154/A 06530 Çankaya, ANKA-
RA 

Telefon: 0 (312) 201 69 51 

İnternet adresi: https://rekabetcisektorler.sanayi.
gov.tr/ 

E-posta: rsp@sanayi.gov.tr

AR-GE MERKEZLERİNE YÖNELİK 
DESTEKLER

Sorumlu Kurum 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Ar-Ge ve yenilik projeleri yürüten firmaların faa-
liyetlerinin resmiyet kazanması, nitelikli personel 
istihdamının artırılması, Ar-Ge ve yenilik ekosiste-
minin güçlendirilerek katma değeri yüksek ürünler 
üretilmesi.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Ar-Ge merkezi faaliyetleri kapsamında yapılan har-
camalar için vergisel indirimler ve istisnalar.

Ar-Ge merkezleri için sınırlandırılmış sektör grup-
laması yoktur.
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Destek Türü

• Ar-Ge Merkezi belgesi alan firmalar için;

•	 Ar-Ge İndirimi

•	 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 

•	 Sigorta Primi Desteği 

•	 Temel Bilimler Desteği 

•	 Damga Vergisi İstisnası

•	 Gümrük Vergisi İstisnası

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Fa-
aliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 
29797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uygula-
ma ve Denetim Yönetmeliği

Destek Alt-Üst Limit/Oran

• Ar-Ge/Tasarım İndirimi: Ar-Ge ve Tasarım mer-
kezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik ve 
tasarım harcamalarının tamamı 13/6/2006 ta-
rihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-
nunu’nun 89 uncu maddesi uyarınca ticari ka-
zancın tespitinde indirim konusu yapılır. 

• Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge ve tasa-
rım merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik 
projelerinde, çalışan Ar-Ge/tasarım ve destek 
personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde 
ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel 
bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans 
derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, 
yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanla-

rından birinde lisans derecesine sahip olanlar 
için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekse-
ni gelir vergisinden müstesnadır.

• Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge/tasarım merkezle-
rinde çalışan Ar-Ge/tasarım personeli ile destek 
personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri 
karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden 
hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin ya-
rısı; Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konu-
lacak ödenekten karşılanır.

• Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanla-
rında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge per-
soneli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu 
personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o 
yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tu-
tarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak 
üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konula-
cak ödenekten karşılanır.

• Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsamında-
ki her türlü Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri 
ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga 
vergisi alınmaz.

• Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında 
yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile 
ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edi-
len eşya, gümrük vergisi ve her türlü̈ fondan, bu 
kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlem-
ler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Kimler Başvurabilir?

Vergi mükellefi olan sermaye şirketleri
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Başvuru Koşulları

• Ar-Ge Merkezi Başvuru Temel Şartları:

• Ar-Ge Merkezlerinde en az 15 tam zaman eşde-
ğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,

• Ar-Ge Merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-
Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

• İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolo-
jik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, 
proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve 
kapasitesinin bulunması,

• Ar-Ge Merkezlerinin, Ar-Ge ve destek persone-
linin Ar-Ge Merkezinde çalıştığının fiziki kontro-
lünü yapacak mekanizmalara sahip olması,

• Ar-Ge Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve 
personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik 
program ve projelerinin bulunması,

• Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde ör-
gütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân 
içinde yer alması.

İletişim Bilgileri 

0 (312) 201 53 41

TASARIM MERKEZLERİNE YÖNELİK 
DESTEKLER

Sorumlu Kurum 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Özel sektörde, tasarım yoluyla ülke ekonomisinin 
uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya ka-
vuşturulması için ürün veya ürünlerin işlevselliğini 
artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya 
yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılması, tasarım 
personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılma-
sı.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde si-
parişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini 
gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef ku-
rumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya 
iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketleri-
nin faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalar için 
vergisel indirimler ve istisnalar destek kapsamın-
dadır.

Tasarım merkezleri desteğinden, sanayi alanında 
faaliyet gösteren işletmeler ile sanayi alanı dışında 
Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen Nace kodla-
rında faaliyet gösteren işletmeler yararlanmakta-
dır. (Bu kodlar 59.11-12, 74.10, 90.02)
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Destek Türü

Tasarım Merkezi belgesi alan firmalar için;

• Tasarım İndirimi

• Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 

• Sigorta Primi Desteği 

• Damga Vergisi İstisnası

• Gümrük Vergisi İstisnası

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Fa-
aliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 
29797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uygula-
ma ve Denetim Yönetmeliği

Destek Alt-Üst Limit/Oran

• Tasarım İndirimi: Tasarım merkezlerinde, ger-
çekleştirilen tasarım harcamalarının tamamı 
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergi-
si Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum 
kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesi uya-
rınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu 
yapılır. 

• Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Tasarım merkezle-
rinde, yürütülen tasarım projelerinde, çalışan 
tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları 
karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı 
olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde 
en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar 
için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar 
ile temel bilimler alanlarından birinde lisans 
derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve 
diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden 
müstesnadır.

• Sigorta Primi Desteği: Tasarım merkezlerinde 
çalışan tasarım personeli ile destek personeli-
nin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında 
elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan si-
gorta primi işveren hissesinin yarısı; Hazine ve 
Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek-
ten karşılanır.

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

• Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında 
yürütülen tasarım projeleri ile ilgili araştırma-
larda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, güm-
rük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda 
düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga 
vergisi ve harçtan istisnadır,

Kimler Başvurabilir? 

Vergi mükellefi olan sermaye şirketleri

Başvuru Koşulları

• Tasarım Merkezi Başvuru Temel Şartları;

• Tasarım Merkezlerinde en az 10 tam zaman eş-
değer tasarım personeli istihdam edilmesi,

• Tasarım Merkezlerinin Kanun kapsamındaki ta-
sarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştiril-
mesi,

• İşletmenin; yeterli tasarım yönetimi ile teknolo-
jik varlıklar, insan kaynakları, fikrî haklar, proje 
ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasi-
tesinin bulunması,
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• Tasarım Merkezlerinin, tasarım ve destek per-
sonelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki 
kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip ol-
ması,

• Tasarım Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi 
ve personel ihtiyacı tanımlanmış tasarım prog-
ram ve projelerinin bulunması,

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

İletişim Bilgileri 

Telefon: 0 (312) 201 52 92

TEKNOLOJİK ÜRÜN DESTEĞİ

Sorumlu Kurum 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 
Teknoloji ve Yenilik Destekleri Daire Başkanlığı

Desteğin Amacı

Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet 
edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu ku-
rum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya 
uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye 
yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya 
çıkan teknolojik ürünler, teknoloji geliştirme böl-
gelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp 
sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonu-
cunda ortaya çıkan teknolojik ürünler, kamu araş-
tırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında 
ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolo-
jik ürünler, öz kaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alı-
nan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik 
ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel 
kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklen-
mesi.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Nace Rev.2’ye göre Yüksek ve Orta Yüksek Teknoloji 
grubunda yer alan sektörler.



78

Destek Türü 

Hibe

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

29.04.2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Progra-
mı Hakkında Yönetmelik

Destek Alt-Üst Limit/Oran

 0-10.000.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 Gerçek ve tüzel kişiler

Başvuru Koşulları

• Yatırım konusu teknolojik ürün, yurt içinde üre-
time ilk defa konu olması halinde destek kapsa-
mında değerlendirilir.

• Ar-ge süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o 
ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar tarafından 
desteklenmiş olan ar-ge ve yenilik projeleri so-
nucunda ortaya çıkan veya öz kaynaklar kulla-
nılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda or-
taya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tara-
fından onaylanan teknolojik ürünün üretimine 
yönelik yatırımı, Türkiye’de yapılması halinde, 
destek kapsamında değerlendirilir.

• 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Ge-
liştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan 
teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işlet-
melerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-
ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan 
teknolojik ürünün bölge içerisinde yatırımının 

yönetici şirket tarafından oluşturulacak Tekno-
lojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca uygun 
bulunması veya yatırıma konu ürünün tekno-
lojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor 
verilmesi halinde işletmelerin gerek bölge içeri-
sinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırım-
lar destek kapsamında değerlendirilir.

• Öz kaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyeti 
sonucunda ortaya çıkan ve TÜBİTAK tarafından 
onaylanan teknolojik ürünler için ilgili kurum 
tarafından teknolojik ürün olduğuna dair veri-
len belgenin olması halinde destek kapsamında 
değerlendirilir.

• Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/
altyapılarında gerçekleştirilen ar-ge faaliyetleri 
sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin ya-
tırımı için yapılan başvurular, söz konusu tekno-
lojik ürünle ilgili tüm hakların başvuru sahibine 
devredilmiş olması ve noter tasdiki ile belgelen-
dirilmesi halinde destek kapsamında değerlen-
dirilir.

• Ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi gerçek 
veya tüzel kişilik ile yatırımcı tüzel kişiliğin fark-
lı olması halinde yatırımcı ile Ar-Ge ve yenilik 
projesi/faaliyeti sahibi arasında ar-ge ve yenilik 
projesi/faaliyeti ile ilgili taraflara ilişkin hak tesi-
sine dair noter tasdikli belge istenir.

• Büyük veya KOBİ ölçeğindeki işletmelerce tüm 
süreçleri yürütülen ve başarı ile tamamlanarak 
sonucunda teknolojik ürüne dönüşen ar-ge ve 
yenilik projeleri/faaliyetleri ile ilgili hakların 
daha küçük ölçekli işletmelere devredilmesi du-
rumunda yatırım konusu teknolojik ürün, dev-
reden işletmenin ölçeği esas alınarak yatırım 
desteği kapsamında değerlendirilir.
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• Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/
altyapılarında gerçekleştirilen ar-ge faaliyetleri 
sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerle il-
gili hakları devralan hak sahiplerinin;

1. Tüzel kişilik olması ve bu haklarını daha küçük 
ölçekli işletmelere devretmesi durumunda, ta-
raflar arasında işletme ölçeği daha büyük olan 
tarafın ölçeği esas alınarak,

2. Gerçek kişi olması ve bu haklarını tüzel kişilik-
lere devretmesi durumunda ise gerçek kişiler 
mikro ölçekli işletme sınıfına denk tutulup ta-
raflar arasında işletme ölçeği daha büyük olan 
tarafın ölçeği esas alınarak, söz konusu teknolo-
jik ürünler, yatırım desteği kapsamında değer-
lendirilir.

İletişim Bilgileri 

Teknoloji ve Yenilik Destekleri Daire Başkanlığı

Telefon: 444 62 78

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ 
FİRMALARIN YAZILIM TESCİLİNE KONU 
PROJELERİ İÇİN VERGİSEL İNDİRİM VE 
İSTİSNA DESTEĞİ

Sorumlu Kurum 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Başvuru Yapılacak Birim 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanlığı

Desteğin Amacı

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Ar-Ge ve ye-
nilik ekosisteminin güçlendirilerek katma değerli 
ürünlerin üretilmesinin desteklenmesi.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmala-
rın yazılım tesciline konu projeleri vergisel indirim 
ve istisnalar.

Destek Türü

Katma Değer Vergisi İstisnası

3065 sayılı KDV Kanunun geçici 20. maddesine 
göre “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ka-
nununa göre teknoloji geliştirme bölgelerinde ve 
ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette 
bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya ku-
rumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde 
münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yö-
netimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, in-
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ternet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygu-
lama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma 
değer vergisinden müstesnadır.”

Ayrıca Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge 
projeleri kapsamındaki yazılım faaliyetleri gerçek-
leştiren işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamında 
kurumlar vergisi muafiyetinden, bu projelerde ça-
lışan yazılımcı Ar-Ge personelinin de Gelir vergisi 
stopajı desteğinden, bu personel için SGK primi iş-
veren hissesi desteğinden yararlanmaktadırlar.

Temel Bilimler Desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine 
sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Ge-
liştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar, bu 
personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl 
için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı ka-
darlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki 
yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenek-
ten karşılanır

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

3065 sayılı KDV Kanunu

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
ve Uygulama Yönetmeliği

Destek Alt-Üst Limit/Oran

KDV istisnası desteği için herhangi bir alt limit veya 
üst limit bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir?  

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan bütün 
firmalar.

Başvuru Koşulları

İlgili desteklerden yaralanacak firmaların, 

• Öncelikle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer 
alması 

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

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

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 201 52 73
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI 
(TÜBİTAK)
Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusun-
da araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik fa-
aliyetlerinin desteklenerek bu alandaki sektörlerin 
rekabet gücünün artırılması amacıyla TÜBİTAK ta-
rafından destek sağlanmaktadır.

eteydeb.tubitak.gov.tr

Sorumlu Kurum

TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 
Başkanlığı (TEYDEB) 

Başvuru Yapılacak Birim 

• Türk Patent ve Marka Kurumu (Türkpatent)

• TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programla-
rı Başkanlığı (TEYDEB)

Desteğin Amacı

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent baş-
vuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin 
patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülke-
mizdeki patent sayısının artırılması
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Desteğin Konusu ve Kapsamı

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından TÜRKPATENT’ e 
yapılan ulusal patent başvurularının, Patent İşbir-
liği Antlaşması(PCT) kapsamında WIPO’ya yapılan 
uluslararası patent başvurularının ve PCT başvuru-
ları sonrasında EPO, JPO, KIPO, SIPO veya USPTO 
nezdindeki ülke giriş, inceleme raporu ve tescil 
süreçlerinin hibe (geri ödemesiz) olarak desteklen-
mesi ve ödül verilmesine ilişkin idari, mali ve teknik 
hususların usul ve esaslarını kapsar.

Destek Türü 

Patent başvuru ücretlerine destek olunmaktadır.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı Uygulama 
Esasları

Kimler Başvurabilir?  

TÜRKPATENT veya WIPO’ya başvuru yaparak, baş-
vuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
ları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversi-
teler, kamu kurum ve kuruluşları

Başvuru Koşulları 

Gerçek kişiler yılda 5 patent başvurusu için Tüzel 
kişiler yılda 10 patent başvurusu için destek talep 
edebilir.

İletişim Bilgileri

Mustafa Kemal Mahallesi, TÜBİTAK Bilim Sanayi Ve 
Teknoloji Bakanlığı Hizmet Binası, 06510 Çankaya/
Ankara

Telefon: 0 (312) 468 53 00 – 1513 

iletisim@]tubitak.gov.tr
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ 
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ 
BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sa-
hip küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güç-
lerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin, 
ihracattaki paylarının artırılması, kapasitelerinin ve 
yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetle-
rini geliştirilmesi, araştırma-geliştirme, yenilik ve 
işbirliği faaliyetlerin desteklenmesi ve girişimcilik 
kültürünün geliştirilmesi amacıyla Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İda-
resi Başkanlığı tarafından destek programları uygu-
lanmaktadır. 

kosgeb.gov.tr

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON 
VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•	 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•	 KOSGEB 

•	 Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkan-
lığı
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Desteğin Amacı 

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve 
teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip kü-
çük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin ge-
liştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hiz-
met üretilmesi konularında yürütülen projelerin 
KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sek-
törler.

Destek Türü

Nakdi Geri Ödemesiz/Ödemeli Destek 

•	 İşlik Desteği

•	 Kira Desteği

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

•	 Personel Gideri Desteği

•	 Proje Geliştirme Desteği

•	 Başlangıç Sermayesi Desteği

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

Araştırma-Geliştirme, İnovasyon Ve Endüstriyel 
Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Destek oranı %75 (KDV hariç sağlanır)

Başlangıç sermayesi %100

•	 İşlik Desteği: Talep edilmesi ve TEKMER’ de yer 
olması halinde, proje kapsamında işlik desteği 
verilebilir. İşlik kullanım bedeli alınmaz.

•	 Kira Desteği: Teknopark sınırları içinde yer al-
ması durumunda aylık azami 1.250 (bin iki yüz 
elli) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuz bin) 
TL’dir. Teknopark sınırları dışında yer alması du-
rumunda aylık azami 1.000 (bin) TL olmak üzere 
toplam 24.000 (yirmi dört bin) TL’dir

•	 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazı-
lım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği: Üst limi-
ti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL, geri 
ödemeli 300.000 (üç yüz bin) TL olmak üzere 
toplam 450.000 (dört yüz elli bin) TL’dir.

•	 Personel Gideri Desteği: İşletmeye, personel 
giderleri için net ücret üzerinden aylık: 

- Üniversitelerin lisans programından bir yıl için-
de mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve 
ön lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, 

- Lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, 

- Yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi 
yüz elli) TL 

- Doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL 
olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli 
bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

•	 Proje Geliştirme Desteği: İşletmelere projeleri 
kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, sınai ve 
fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, 
tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/
fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-a-
naliz ve belgelendirme giderleri için toplam üst 
limiti 100.000 (yüz bin) TL olmak üzere geri öde-
mesiz destek sağlanır.

•	 Başlangıç Sermayesi Desteği: Geri ödemesiz 
olan desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.
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Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişi statüsündeki KOBİ veya sermaye şirketi 
statüsündeki KOBİ ve Girişimciler

Başvuru Koşulları 

•	 Programdan yararlanmak isteyen girişimciler ile 
Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tü-
zel kişi statüsündeki işletmelerin ilgili Uygulama 
Birimine proje başvurusu yapmaları, proje baş-
vurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veri Taba-
nında kayıtlı ve aktif durumda olmaları esastır. 
Projesi kabul edilen girişimcinin ise işletmesini 
kurmasını müteakip KOSGEB Veri Tabanına ka-
yıt olması gerekir.

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

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

•	 Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- 
geliştirme ve inovasyon konularında projesi 
olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir. Bu 
Program ile işletmelerin/girişimcilerin; yeni bir 
ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/
süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün 
kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya 
maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konu-
lardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan proje-
lerine destek sağlanır.

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.  
https://giris.turkiye.gov.tr/Giris

Ayrıca bilgi almak için 444 0 567 veya 

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

İletişim Bilgileri

KOSGEB İdaresi Başkanlığı  
İstanbul Caddesi No: 32 Ulus-Altındağ/ANKARA

Telefon: 0 (312) 595 28 00
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KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•	 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - KOSGEB 

•	 Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkan-
lığı

Desteğin Amacı

İşletmelerin Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu 
ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve tica-
rileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek 
suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine 
katma değer sağlamak.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme-
lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkın-
da Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 
tarih ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit 
edilen sektörler

Destek Türü

Nakdi Geri Ödemeli /Ödemesiz Destek 

•	 Makine – teçhizat desteği: İşletmeye; yatırım 
projesine konu ürünün üretilmesine yönelik 
makine, teçhizat ve kalıp alımı için geri ödeme-
siz veya geri ödemeli destek verilir.

•	 Üretim hattı tasarım giderleri desteği: İşletme-
nin yatırım projesine konu ürüne yönelik üretim 
hattı tasarımı giderlerine geri ödemesiz destek 
verilir. 

•	 Yazılım giderleri desteği: İşletmeye, yatırım 
projesine konu ürünün üretilmesi ile ilişkili olan 
yazılım giderleri kapsamında yeni alınacak yazı-
lımın lisans bedeli ve/veya proje süresi içinde-
ki zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri 
ödemesiz destek sağlanır.

•	 Personel gideri desteği: Yatırım projesi kapsa-
mında yeni istihdam edilecek personel için geri 
ödemesiz destek verilir. Yatırım Projesi başlan-
gıç tarihinden itibaren son 4 (dört) ay içinde İş-
letmede istihdam edilmemiş olan personel yeni 
istihdam olarak kabul edilir. İşletmeye, personel 
giderleri kapsamında, lisans mezuniyetine ka-
dar olan eğitim durumları için brüt asgari ücre-
tin 2 (iki) katını, lisans mezunları için brüt asgari 
ücretin 3 (üç) katını, yüksek lisans mezunları 
için brüt asgari ücretin 4 (dört) katını ve doktora 
mezunları için brüt asgari ücretin 5 (beş) katını 
geçmemek üzere desteklemeye esas aylık net 
ücret Kurul tarafından belirlenir.

•	 Eğitim ve danışmanlık desteği: Eğitim giderleri 
desteği, yatırım projesinde görev alan persone-
lin, makine-teçhizat ve yazılımların satın alındı-
ğı hizmet sağlayıcıdan ilgili makine-teçhizat ve 
yazılımların kullanımına ilişkin alacağı eğitim 
hizmeti giderlerini kapsar. Danışmanlık deste-
ği, işletmenin; yatırım projesini geliştirmesine 
ve uygulanmasına yönelik olarak, yurt içi/yurt 
dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer 
Ofislerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yö-
netici şirketlerinden, Teknoloji Geliştirme Böl-
gesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görev-
lendirilmiş öğretim elemanlarından, Teknoloji 
Geliştirme Bölgesinde firması bulunan öğretim 
elemanlarından, mühendislik faaliyetleri ile ilgi-
li teknik danışmanlık veren firmalardan, Mesle-
ki Yeterlilik Kurumu tarafından KOBİ Danışmanı 
olarak belirlenmiş kişilerden veya kamu kurum/
kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma mer-



87

kezleri/enstitülerinden; teknik, tasarım, mü-
hendislik, finans vb. konularda alacağı danış-
manlık hizmeti giderlerini kapsar.

•	 Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği: Yatırım 
projesine konu ürünün yazılı ve görsel medya-
da tanıtımına ilişkin giderlerine, yurt dışında 
yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara rek-
lam verme giderlerine, broşür/katalog basımı, 
elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik gi-
derlerine ve yurt dışı fuarlara katılım giderlerine 
geri ödemesiz destek verilir.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Uy-
gulama Esasları

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Destek Üst Limitleri: KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım 
(Teknoyatırım) Destek Programı kapsamında or-
ta-düşük ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek 
desteklerin üst limiti geri ödemeli 200.000 (iki yüz 
bin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üç yüz bin) TL 
olmak üzere toplam 500.000 (beş yüz bin) TL’dir. 

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında veri-
lecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 2.000.000 
(iki milyon) TL ve geri ödemesiz 3.000.000 (üç mil-
yon) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beş mil-
yon) TL’dir.

Destek Oranı: %60 Geri Ödemesiz 

Makine-teçhizat desteği için %100 (%60 Geri öde-
mesiz + %40 Geri Ödemeli)

Eğitim ve danışmanlık desteği için, üst limiti geri 
ödemesiz yatırım projesi konusu ürünün orta dü-
şük veya düşük teknoloji alanında yer alması halin-
de 30.000 TL (otuz bin) TL, orta yüksek veya yüksek 
teknoloji alanında yer alması halinde 150.000 (yüz 
elli bin) TL’dir.

Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği için; 

•	 Yazılı ve görsel medyada ürünün tanıtımına iliş-
kin giderler işletmenin yurt içinde yayınlanan/
dağıtılan basılı yayınlara ve yurt içi görsel med-
yada reklam vermesini kapsar. İşletmeye sağla-
nacak desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir. 

•	 Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı ya-
yınlara reklam verme giderleri için İşletmeye 
sağlanacak desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) 
TL’dir.

•	 Hazırlatılan/bastırılan broşür ve katalog için İş-
letmeye sağlanacak desteğin üst limiti 20.000 
(yirmi bin) TL’dir. Broşür ve katalogda KOSGEB 
logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.
tr) yer alması gerekir. 

•	 Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik gi-
derleri Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 
“Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer 
alan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kap-
sar. İlgili 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 kapsama-
sı durumunda destek sağlanmaz. Program sü-
resi içerisinde işletmeye sağlanacak desteğin 
üst limiti yurt içi merkezli e-ticaret siteleri için 
10.000 (on bin) TL’yi yurt dışı merkezli e-ticaret 
siteleri için 30.000 (otuz bin) TL’yi aşamaz. 
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•	 Yurt dışı fuarlara katılım giderleri; stand kirası, 
stand yapımı, stand dekorasyonu, nakliye ve de-
polama giderleri ile nakliye sigortası giderlerini 
kapsar. Yurt dışı fuar katılım giderleri için destek 
üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir. 

Bu desteğin üst limiti geri ödemesiz olarak 200.000 
(iki yüz bin) TL’dir.

Kimler Başvurabilir?

Bu programa KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve ak-
tif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı 
gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler baş-
vurabilir.

Bu programdan;

KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, ka-
nunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar ta-
rafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri 
sonucunda ortaya çıkan, 

Patent belgesi ile koruma altına alınan, 

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, 

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, pro-
totip çalışması tamamlanmış ürün sahibi işletme-
ler veya fikri sınai mülkiyet haklarını sözleşme ile 
hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Başvuru Koşulları

Başvuruda bulunacak işletmelerin, program baş-
vurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması 
şartı aranır. 

İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel ol-
ması gerekir. 

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.  
https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/

Ayrıca bilgi almak için 444 0 567 veya 

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

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 595 28 00

KOSGEB İdaresi Başkanlığı  
İstanbul Caddesi No: 32 Ulus-Altındağ/ANKARA
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İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum 

•	 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•	 KOSGEB 

•	 KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçle-
rinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve 
ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin 
geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanma-
sını temin etmek

Desteğin Konusu ve Kapsamı

İşletme Geliştirme Destek Programı çerçevesinde 
işletmelere KOSGEB tarafından sağlanacak destek-
lerin uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici işlemler:

● Yurt İçi Fuar Desteği

İşletmelerin, KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi 
ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına, İz-
mir Enternasyonal Fuarı’na ve IDEF Uluslararası Sa-
vunma Sanayi Fuarı’na katılımlarına destek verilir.

● Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

İşletmelerin, KOSGEB Birimleri, TOBB veya TESK 
tarafından düzenlenen programlara katılımına des-
tek verilir.  Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş 
gezisi programında, ikili iş görüşmelerinin ve Milli 
Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Liste-
sinde yer alan bir fuara ziyaretin yer alması gerekir. 
Ancak, bu faaliyetlerden sadece birinin gerçek-

leştirilmesi durumunda, yurt dışı iş gezisi progra-
mı aşağıda belirtilen faaliyetlerden en az birini de 
içermelidir:

a) Meslek kuruluşları ile toplantı 

b) Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, fi-
nans grupları vb. ile görüşmeler 

● Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Bu destek, işletmede destek başvuru tarihi itibariy-
le son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yük-
seköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam 
zamanlı çalışacak eleman için verilir. Başvuru tarihi 
itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde 
en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir.

Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvu-
rusuna onay verilir.

Destek kapsamında; yeni mezun, kadın, engelli, 
birinci derece şehit yakını veya gazi istihdam edil-
mesi durumunda destek oranına %20 (yirmi) ilave 
edilir. 

● Eğitim Desteği

Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve 
Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Dijital Dönü-
şüm, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Tek-
nik Eğitim konu başlıklarındaki eğitimlere destek 
verilir. Üniversiteler, üniversitelerin işletmelere 
yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş 
birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şar-
tıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti 
vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 8/2/2007 ta-
rihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim kurumları Kanunu 
kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında 
program onayı olan kurum/kuruluşlardan alınan 
eğitimlere destek verilir.



90

● Enerji Verimliliği Desteği

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi 
sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik 
artırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneti-
cisi eğitimi hizmetlerine destek verilir.

● Tasarım Desteği

İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuru-
luşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, 
Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası 
üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı 
olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep 
Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme 
Merkezi (GETHAM)’nden ve 28/2/2008 tarihli ve 
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faa-
liyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsa-
mındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına 
yönelik hizmet alımlarına destek verilir. 

● Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

İşletmelerin; Patent, Faydalı Model Belgesi, En-
düstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre 
Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı 
ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine, 
Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım 
Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil 
Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için 
TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara 
yaptığı ödemelere destek verilir.

● Belgelendirme Desteği

İşletmelerin; Patent, Faydalı Model Belgesi, En-
düstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre 
Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı 
ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine, 
Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım 

Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil 
Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için 
TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara 
yaptığı ödemelere destek verilir.

● Test ve Analiz Desteği 

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite labo-
ratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, 
numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene 
ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite 
olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında 
alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

Destek Türü

Geri Ödemesiz destek 

Destek Oranı 

%60 (KDV hariç sağlanır)

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği

İşletme Geliştirme Destek Programı

Destek Alt-Üst Limit/Oran

● Yurt İçi Fuar Desteği

Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarları için destek üst 
limiti 250 TL/m²  Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir En-
ternasyonal Fuarı için destek üst limiti 150 TL/m²

IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı için destek 
üst limiti 1000 TL/m² dir.  İşletmenin katılacağı fuar 
sayısı 4 ile sınırlandırılmıştır.

Program süresince desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.
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● Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Program süresince desteğin üst limiti 20.000 TL’dir

● Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Program süresince desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

● Eğitim Desteği

Program süresince desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

● Enerji Verimliliği Desteği 

Program süresince desteğinin üst limiti 35.000 
TL’dir

● Tasarım Desteği

Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (iki 
bin) TL’dir.

Program süresince desteğinin üst limiti 25.000 (yir-
mi beş bin) TL’dir.

● Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

TÜRKPATENT’ten alınacak her bir belge için destek 
üst limiti 5.000 (beş bin) TL, TÜRKPATENT muadili 
yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir bel-
ge için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.  Prog-
ram süresince desteğinin üst limiti 30.000 (otuz 
bin) TL’dir.

● Belgelendirme Desteği

TÜRKPATENT’ten alınacak her bir belge için destek 
üst limiti 5.000 (beş bin) TL, TÜRKPATENT muadi-
li yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir 
belge için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir..  
Program süresince desteğinin üst limiti 30.000 
(otuz bin) TL’dir.

● Test ve Analiz Desteği

Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişi statüsündeki KOBİ veya sermaye şirketi 
statüsündeki KOBİ’ler başvurabilir.

Başvuru Koşulları

•	 Kurulacak işin bulunduğu sektörün KOSGEB ta-
rafından desteklenen sektörler arasında yer al-
ması gerekmektedir.

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

•	 KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı olmak, KOBİ Bilgi 
Beyannamesinin güncel olması, programa baş-
vurabilmek için taahhütname vermek

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmakta-
dır. 

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

Ayrıca bilgi almak için 444 0 567 veya 

KOSGEB İl Müdürlükleri: 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudur-
lukler

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 595 28 00

KOSGEB İdaresi Başkanlığı 

İstanbul Caddesi No: 32 Ulus-Altındağ/ANKARA



92

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum 

•	 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•	 KOSGEB

•	 Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Ulusal sanayi – ekonomi hedefleri doğrultusunda 
belirlenen konularda KOBİ’ler tarafından hazırla-
nan projeler desteklenmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Program kapsamında desteklenecek proje konula-
rı, başvuru yapabilecek sektörler ve desteklenecek 
proje giderleri, her Proje Teklif Çağrısı özelinde ayrı 
olarak belirlenmektedir. Çağrılarda, imalat sanayi 
sektörü ve bu sektörle ilişkili bilişim teknolojilerine 
ilişkin konular önceliklendirilmektedir.    

Destek Türü

Finansal

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı ve Uygu-
lama Esasları

www.kosgeb.gov.tr

Destekler menüsünden erişilebilmektedir)

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Destek oranı %60’tır. Desteğin %70’i teminat karşı-
lığında geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak 
verilmektedir.

Toplam destek üst limiti 1.000.000 TL olarak uy-
gulanmaktadır. Belirtilen limit ve oranları geçme-
mek üzere Proje Teklif Çağrısı özelinde yeni limit ve 
oranlar belirlenebilmekte, destek unsurları kısıtla-
nabilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ);

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

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

   

Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları, Proje Teklif Çağrılarında belirtil-
mektedir. 

Başvuruya açık Proje Teklif Çağrıları, www.kosgeb.
gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİ-
GEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsün-
deki “Yürürlükteki Çağrılar” başlığı seçilerek ince-
lenebilmektedir.



93

Nasıl Başvurulur?

www.kosgeb.gov.tr / e-hizmetler menüsünden on-
line başvuru yapılabilmektedir.

Proje teklif çağrıları; kalkınma planları ve yıllık 
programlarda belirlenen hedefler ile stratejik do-
kümanlardaki öncelikler dikkate alınarak hazırlan-
makta ve KOSGEB internet sayfasında ilan edilmek-
tedir.

İletişim Bilgileri

www.kosgeb.gov.tr / İletişim  / Müdürlüklerimiz 
menüsünde belirtilen KOSGEB müdürlüklerinden 
ve 444 1 567 numaralı KOSGEB Çağrı Merkezinden 
bilgi alınabilmektedir.

YENİ GİRİŞİMCİ PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•	 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•	 KOSGEB 

•	 Girişimcilik Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı 

Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dö-
nemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı 
sağlamak ve ulusal plan ve programlar doğrultu-
sunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürül-
mesini sağlamak

Desteğin Konusu ve Kapsamı:

Geleneksel Girişimciler için (imalat dışı sektörler):

Kuruluş desteği 

Performans desteği 

Destek Türü 

Geri Ödemesiz destek 

Destek Oranı

 %75 (KDV hariç sağlanır)

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı
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Destek Alt-Üst Limit/Oran

• Kuruluş desteği: Gerçek kişi statüsünde kurul-
muş olan işletmeler için geri ödemesiz destek 
olarak 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde ku-
rulmuş olan işletmeler için geri ödemesiz des-
tek olarak 10.000 TL destek sağlanır.

• Performans Desteği: İşletmelerin çalıştırdıkları 
personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna öde-
dikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari 
performans rakamlarına ulaşmaları durumunda 
geri ödemesiz destek olarak 40.000 TL’ye kadar 
destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan 
işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, 
gazi veya birinci derecede şehit yakını olması 
durumunda her bir performans döneminde be-
lirlenen tutarlara 10.000 TL’ye kadar ilave edilir.

• Makine, teçhizat ve yazılım desteği:

 Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi; 100.000 
TL,

 Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi; 200.000 TL,

 Yüksek Teknoloji Düzeyi; 300.000 TL,

• Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu 
Desteği: 10.000 TL

Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişi statüsündeki KOBİ veya sermaye şirketi 
statüsündeki KOBİ

Başvuru Koşulları 

•	 Girişimcilik eğitimini işletme kuruluş tarihinden 
önce tamamlanmış olması gerekir. 

•	 Kurulacak işin bulunduğu sektörün KOSGEB ta-
rafından desteklenen sektörler arasında yer al-
ması gerekmektedir.

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

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

•	 İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son 
bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin 
daha önce bu programdan veya Yeni Girişimci 
Desteğinden faydalanmamış olması gerekmek-
tedir.

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.  
https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/

Ayrıca bilgi almak için 444 0 567 veya 

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

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 595 28 00

KOSGEB İdaresi Başkanlığı  
İstanbul Caddesi No: 32 Ulus-Altındağ/ANKARA
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İŞGEM/TEKMER PROGRAMI

Sorumlu Kurum

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•	 KOSGEB

•	 Girişimcilik Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı 

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası 
işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusun-
da işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağ-
lamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapı-
ların kurulması ve işletilmesi

Desteğin Konusu ve Kapsamı

• Mobilya ve donanım desteği 

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

• Personel gideri desteği

• Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım gi-
derleri desteği 

Destek Türü 

Geri Ödemesiz destek 

Destek Oranı 

%75 (KDV hariç sağlanır)

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Destek Alt-Üst Limit/Oran 

• Mobilya ve donanım desteği: 300.000 TL,

• Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve 
yazılım: 500.000 TL geri ödemesiz ve 1.000.000 
TL geri ödemeli 

• Personel gideri desteği: 1.000.00 TL geri öde-
mesiz destek 

• Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım 
giderleri desteği:1.000.000 TL geri ödemesiz 
destek sağlanır.

Kimler Başvurabilir?

• İŞGEM için; İl özel idaresi, belediye, organize sa-
nayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir. Kurucu 
olabileceklerden en az ikisi müştereken başvu-
ru yapabilirler.

• TEKMER için; üniversite, TGB yönetici şirketi, 
TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Birliğe bağlı 
odalar ve borsalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
ve Meclise bağlı ihracatçı birlikleri, araştırma ve 
geliştirme enstitüleri/merkezleri ile girişimcilik, 
Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar 
ile ilgili vakıf, kooperatif, dernek ve birlikler, bi-
reysel katılım yatırımcıları ile firmalar
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Başvuru Koşulları

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

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmakta-
dır. 

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

Ayrıca bilgi almak için 444 0 567 veya 

KOSGEB İl Müdürlükleri: 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudur-
lukler

İletişim Bilgileri 

KOSGEB İdaresi Başkanlığı  
İstanbul Caddesi No: 32 Ulus-Altındağ/ANKARA

Telefon: 0 (312) 595 28 00

YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

•	 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

•	 KOSGEB

•	 Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı:

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

•	 KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmak,

•	 KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline 
getirmek,

•	 İhracata başlayan KOBİ sayısını artırmak,

•	 E-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı:

Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, kü-
çük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazar-
lara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliştiril-
mesidir.

Destek Programı; Proje bazlı bir nitelik taşımakta 
olup, işletmelerin başvurularını proje mantığı çer-
çevesinde ve en az 3 farklı gider grubunu içerecek 
biçimde kurgulamaları esastır. 

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

Destek Türü 

Nakdi Geri Ödemesiz / Ödemeli Destek
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Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı Uygulama Esasları

www.kosgeb.gov.tr /destekler menüsünden erişi-
lebilmektedir.

Destek Alt-Üst Limit/Oran

Destek Üst Limiti: 300.000 TL. dir.

Proje Destek Oranı (*):

% 70 (yetmiş) Geri Ödemesiz

% 30 (otuz) Geri Ödemeli olarak belirlenmiştir. 

(* Personel giderleri için destek oranı dikkate alın-
maksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari 
ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama 
esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere 
göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek 
sağlanır.)

Kimler Başvurabilir?

• Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tü-
zel kişi statüsünde olanlar

•	 KOSGEB - KBS’ de kayıtlı ve aktif durumda bulu-
nan işletmeler başvurabilirler.

Başvuru Koşulları

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin;

•	 Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tü-
zel kişi statüsüne olması ve KOSGEB - KBS’ de 
kayıtlı ve aktif durumda bulunması gereklidir. 

KBS’ ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sü-
recine İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde ger-
çekleştirilir. 

•	 KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması ge-
rekmektedir. 

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

•	 Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan 
oluşmalıdır.

İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydala-
nabilirler. 

Nasıl Başvurulur?

Başvurular;  www.kosgeb.gov.tr adresinde Destek-
ler menüsünde “Yurtdışı Pazar Destek Programı 
Başvuru Formu” ile KBS Üzerinden yapılır.

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmakta-
dır.

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

Ayrıca bilgi almak için 4440567 veya KOSGEB İl Mü-
dürlükleri: 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/müdür-
lükler 

İletişim Bilgileri

KOSGEB İdaresi Başkanlığı 

İstanbul Caddesi No:32 Ulus-Altındağ/Ankara

Telefon: 0 (312)  595 26 65
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İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Sorumlu Kurum

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

KOSGEB - Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya 
büyük işletmelerle orta çalışma kültürünün gelişti-
rilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağ-
layıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı 
sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

KOSGEB tarafından desteklenen tüm sektörlerde 
söz konusu destek farklı limitlerle verilmektedir.

•	 Personel Giderleri

•	 Makine, Teçhizat, Kalıp, Hammadde, Malzeme 
Giderleri

•	 Yazılım Giderleri

•	 Hizmet Alımı Giderleri

•	 Diğer Giderleri desteklenmektedir.

Destek Türü

Geri Ödemesiz ve Geri Ödemeli olmak üzere;

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği

İşbirliği Destek Programı

Destek Alt-Üst Limit/Oran

• İşletici Kuruluş Modeli Üst Limiti: 5 Milyon TL

• Proje Ortaklığı Modeli Üst Limiti:

 Yüksek Teknoloji Alanı; 10 Milyon TL

 Orta-Yüksek Teknoloji Alanı; 10 Milyon TL

 Diğer Sektörler; 5 Milyon TL

Destek Oranı :

 %60

Kimler Başvurabilir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan 
ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde-
ki işletmeler

Başvuru Koşulları 

•	 İşletmelerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tü-
zel kişi statüsünde olması gerekir.

•	 İşbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir 
araya gelmesi şartı aranır. Ancak orta-yüksek 
teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirlikle-
rinde en az 3 (üç) işletmenin, yüksek teknoloji 
alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 
(iki) işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapıl-
ması durumunda en az 1 (bir) işletmenin proje-
de yer alması yeterlidir. 
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•	 İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin 
ön başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce ku-
rulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına 
göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak büyük 
işletme ile işbirliği yapılması durumunda bu hü-
küm uygulanmaz.

•	 Proje ortağı işletmelerin sahiplerinin ve/veya 
ortaklarının veya bunların eşi, annesi, babası, 
kardeşi ve çocuklarından herhangi birinin proje 
ortaklarından sadece 1 (bir)inde ortaklığı olabi-
lir.

Nasıl Başvurulur?

Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmakta-
dır. 

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

Ayrıca bilgi almak için 444 0 567 veya 

KOSGEB İl Müdürlükleri: 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudur-
lukler

İletişim Bilgileri 

KOSGEB İdaresi Başkanlığı  
Hacı Bayram Mahallesi İstanbul Caddesi No: 32  
Ulus-Altındağ/ANKARA

Telefon: 0 (312) 595 28 00
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Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerince 
gerçekleştirilen telif yoğun kültür endüstrilerden 
film, bilişim ve yayıncılık gibi sektörlerde faaliyet 
gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının ulus-
lararası rekabet gücünün geliştirilmesi, markalaş-
ması ve dış pazarlara açılması ve bu pazarlarda 
rekabet gücü kazanarak kalıcı olmaları amacına 
yönelik harcamaları desteklenmektedir.

www.ticaret.gov.tr

www.immib.org.tr

www.hib.org.tr

Sorumlu Kurum

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Ge-
nel Müdürlüğü

Hizmetler ve Devlet Yardımları I ve II Daire Başkan-
lıkları

Başvuru Yapılacak Birim 

• İşbirliği Kuruluşları için; Ticaret Bakanlığı Ser-
best Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Ge-
nel Müdürlüğü

• Yararlanıcı (şirket/sağlık kuruluşu/eğitim kuru-
mu) için; Hizmet İhracatçıları Birliği

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
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Desteğin Amacı

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin 
uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hiz-
met gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması 
ve markalaşması amacıyla, hizmetler sektöründe 
faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklen-
mesidir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinde, telif yoğun 
kültür endüstrilerden film, bilişim ve yayıncılık ile 
sağlık turizmi, eğitim, yönetim danışmanlığı, lojis-
tik, gayrimenkul, konaklama, perakende, gastro-
nomi ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet gösteren 
yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının uluslararası 
pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet 
gücü kazanarak kalıcı olmasına yönelik harcamaları 
desteklenmektedir.

Destek Türü 

Devlet Yardımı

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

• Genel Destek Programı: 2015/8 sayılı Döviz Ka-
zandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hak-
kında Karar

• Markalaşma Programı: 2015/9 sayılı Döviz Ka-
zandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destek-
leri Hakkında Karar

Destek Alt-Üst Limit/Oran

%20-%75 arasında değişmekle birlikte her bir des-
tek türüne ve mevzuatına özel üst limitler bulun-
maktadır.

Kimler Başvurabilir?

Destek kapsamında yer alan sektörlerde faaliyet 
gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşları başvura-
bilmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular e-imzalı olarak işbirliği kuruluşları için 
Ticaret Bakanlığı KEP adresine; yararlanıcı diğer şir-
ket, kurum ve kuruluşlar için ise Hizmet İhracatçıla-
rı Birliği KEP adresine yapılmaktadır. 

İletişim Bilgileri

Ticaret Bakanlığı:

Söğütözü Mahallesi 2176. Sk. No: 63  Çankaya 
06530 ANKARA

Telefon: 0 (312) 204 75 00

hizmetler@ticaret.gov.tr

KEP: ekonomi@hs01.kep.tr

Hizmet İhracatçıları Birliği:

Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. Dış Ticaret Kompleksi 
A Blok Kat 1 Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Telefon: 0 212 454 00 00

info@hib.org.tr

KEP: immib@hs01.kep.tr
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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ 
BAŞKANLIĞI (TİM)
Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin 
uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet 
gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması, mar-
kalaşması ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu 
Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yer-
leştirilmesi amacıyla destek sağlanmaktadır.

www.immib.org.tr

www.hib.org.tr

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ 
DESTEĞİ

Sorumlu Kurum 

TİCARET BAKANLIĞI (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatı-
rım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü)

Başvuru Yapılacak Birim 

İMMİB (Hizmet İhracatçıları Birliği)

Hizmet Fuar, Tanıtım ve Diğer Destekler Şubesi
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Desteğin Amacı

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin 
uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet 
gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve 
markalaşmasının sağlanmasıdır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim ku-
rumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, 
film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili des-
tekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve ku-
ruluşlar yararlanabilir.

Destek Türü 

Teşvik, devlet yardımı

Bilişim ve Film Sektörlerinde faaliyet gösteren ya-
rarlanıcılar tarafından gerçekleştirilen;

• Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile 
yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt 
dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, 
%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Do-
ları,

• Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve ku-
ruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, 
sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri maden-
ciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, 
yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile 
yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık 
hizmetlerine ilişkin giderleri, %60 oranında ve 
yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

• Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine iliş-
kin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 
400.000 ABD Doları,

• Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren 
şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları bi-
rimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve 
komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim 
başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

• Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını ar-
tırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda 
firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık 
hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve 
yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.

Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek 
Unsurları:

Pazara Girişin Desteklenmesi: 

1. Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları 
veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlan-
masına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleş-
tirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, 
barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, 
işitsel medya, internet reklamları ile internet si-
tesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, 
%50 oranında ve oyun/uygulama başına en faz-
la 200.000 ABD Doları karşılanır.

2. Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler ta-
rafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına 
yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş gi-
derleri, ülke/ülke grubu başına %50 oranında ve 
en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler aynı 
film için birinci fıkrada düzenlenen destek unsu-
rundan en fazla beş ülke/ülke grubu için yararlan-
dırılır.

Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt 
dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türki-
ye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirke-
te fatura edilmesi halinde söz konusu giderler de 
aynı oran ve tutarda karşılanır.



107

Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımı-
nı yapan belgesel filmler için destek %70 oranında 
uygulanır.

Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Ko-
misyon Giderlerinin Desteklenmesi

• Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar 
veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına 
yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun plat-
formlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uy-
gulama/oyun başına %50 oranında ve en fazla 
100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

• Bu madde uyarınca uluslararası tüketiciye yö-
nelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil 
uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir.

Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Gelişti-
rilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

• Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu gelişti-
ren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya 
da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri 
% 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Do-
ları desteklenir. 

• Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren 
bilişim şirketleri tarafından mobil uygulama/bil-
gisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştı-
rılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet 
personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve 
personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Dola-
rı desteklenir.

Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Des-
teklenmesi

• Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film plato-
su/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri % 20 ora-
nında ve film başına 200.000 ABD Doları tuta-
rında ödenir.

• Destek ödemesi doğrudan film platosu/stüdyo 
işleten şirkete yapılır.

Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin 
Desteklenmesi

• Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen 
reklam giderleri; yararlanıcılar için % 50 oranın-
da ve en fazla 100.000 ABD Doları, işbirliği ku-
ruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000 
ABD Doları karşılanır.

• Desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, 
reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde ola-
bilir.

• Bir film için verilen toplam destek tutarı 500.000 
ABD Doları’nı geçemez.

Ayrıca, 

• Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Fes-
tival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek 
Programı kapsamında Bireysel Katılımların ve 
Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi 
HİSER Projesi HİSER Projesi Desteği söz konusu-
dur.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

2015/8 sayılı Karar ve Genelge
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Destek Alt-Üst Limit/Oran

%20-%75 arasında değişmekle birlikte her bir des-
tek türüne ve mevzuatına özel üst limitler bulun-
maktadır.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet 
sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar

Başvuru Koşulları 

2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin 
Desteklenmesi Hakkında Karar ve  2015/8 sayılı 
Kararın Uygulanma Usul ve Esasları Genelgesi’ne 
göre her tip destek için belirlenen kriterler çerçe-
vesinde başvuru yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Her bir destek için https://www.ticaret.gov.tr/
hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/
destek-mevzuati-icerik/genel-destek-mevzuati/
doviz-kazandirici-hizmet-ticareti-destegi belirtilen 
belgeler ile birlikte KEP ile incelemeci kuruluşa ya-
pılır.

İletişim Bilgileri

Ticaret Bakanlığı: Telefon: 0 (312) 204 75 00

hizmetler@ticaret.gov.tr

Söğütözü Mahallesi 2176. Sk. No:63 06530  Çanka-
ya / ANKARA

KEP: ekonomi@hs01.kep.tr

Hizmet İhracatçıları Birliği:

+90 212 454 00 00

info@hib.org.tr

Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. Dış Ticaret Kompleksi 
A Blok Kat 1 Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

KEP: immib@hs01.kep.tr
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TURQUALİTY VE MARKA DESTEK 
PROGRAMI

Sorumlu Kurum

TİCARET BAKANLIĞI (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatı-
rım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü)

Başvuru Yapılacak Birim 

İMMİB (Hizmet İhracatçıları Birliği) Hizmet Turqua-
lity ve Marka Destekleri Şubesi

Desteğin Amacı

Markalaşma potansiyeli olan firmaların, kurum-
sallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası 
pazarda olumlu Türk malı/hizmeti imajının oluştu-
rulması.

Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gös-
teren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuru-
luşların markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri 
faaliyetlere ilişkin giderler, Türk markalarının paza-
ra giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği 
her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler 
ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı 
ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilme-
si için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği 
her türlü harcamanın karşılanmasını amaçlar.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz 
kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
teknoloji ve medya sektöründe; yazılım, bilişim, 
elektronik oyunlar, film şirket, kurum ve kuruluşlar 
yararlandırılabilir. 

Destek Türü 

Teşvik, devlet yardımı

•	 İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi

•	 Hizmet Sektörü Marka Destek Programı Kapsa-
mına Alınan Yararlanıcıların Desteklenmesi

•	 TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alı-
nan Yararlanıcıların Desteklenmesi

•	 TURQUALITY® Programının Desteklenmesi

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri 
Markalaşma Destekleri Hakkında Karar ve 2015/9 
sayılı Kararın Uygulanma Usul ve Esasları Genelgesi

Destek Alt-Üst Limit/Oran

%20-%75 arasında değişmekle birlikte her bir des-
tek türüne ve mevzuatına özel üst limitler bulun-
maktadır.

Kimler Başvurabilir?

Hizmet sektörüne yönelik ihracatçı firmalar

Başvuru Koşulları 

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazan-
dirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/mar-
kalasmaya-iliskin-destek-mevzuati/doviz-kazandi-
rici-hizmet-sektorleri-markalasma-destegi adre-
sinden başvuru için istenilen belgelere ulaşılabilir. 
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Nasıl Başvurulur?

• İşbirliği Kuruluşlarının Destek Kapsamına Alın-
ması: İşbirliği kuruluşlarının, bütçelerini içeren 
bir projeyle doğrudan Bakanlığa müracaat et-
mesi ve söz konusu projenin Bakanlık tarafın-
dan destek kapsamına alınması gerekmektedir.

• Yararlanıcıların Marka Destek Programı Kapsa-
mına Alınması: Yararlanıcıların başvuru formu 
ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa mü-
racaat etmesi, yararlanıcıyla ilgili ön inceleme 
yapılması ve yararlanıcının markasının Bakanlık 
tarafından Marka Destek Programına alınması 
gerekmektedir.

• Yararlanıcıların TURQUALITY® Destek Progra-
mı Kapsamına Alınması: Yararlanıcıların baş-
vuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan 
Bakanlığa müracaat etmesi, yararlanıcıyla ilgili 
ön inceleme yapılması ve yaralanıcının markası-
nın Bakanlık/TURQUALITY® Komitesi tarafından 
TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alın-
ması gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Ticaret Bakanlığı:  0 (312) 204 75 00

hizmetler@ticaret.gov.tr

Söğütözü Mahallesi 2176. Sk. No:63, 06530 

Çankaya / ANKARA

KEP: ekonomi@hs01.kep.tr

Hizmet İhracatçıları Birliği: 0 212 454 00 00

info@hib.org.tr

Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. Dış Ticaret Kompleksi 
A Blok Kat 1 Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

KEP: immib@hs01.kep.tr
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TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON 
KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TRT)
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri kapsamında 
“TRT Proje Destek Yarışması”nın yanında film festi-
vallerinde partnerlik/kurumsal iş ortaklığı ve/veya 
ödüller yoluyla destek sağlamaktadır.

trt.net.tr

trtdoc.com/tr

ULUSAL VE ULUSLARARASI FİLM 
FESTİVALLERİ DESTEĞİ
Sorumlu Kurum

TRT Genel Müdürlüğü

Başvuru Yapılacak Birim 

TRT 1 Kanal Koordinatörlüğü/Ortak ve Dış Yapımlar 
Müdürlüğü

Desteğin Amacı

Film festivallerinde partnerlik/kurumsal iş ortaklığı 
ve/veya ödüller yoluyla destek sağlanması.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Ulusal ve uluslararası film festivallerine TRT part-
ner/kurumsal iş ortağı olarak nakdi destek sağla-
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manın yanında yarışma alanlarında ve proje geliş-
tirme platformlarında TRT’nin belirlediği bir üyenin 
jüride yer alması kaydıyla TRT özel ödülü verilerek 
festivallere destek sağlanabilmektedir.

Destek Türü 

Nakdi Destek

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak:

TRT Satın Alma Yönetmeliği

Kimler Başvurabilir?

Festivali organize eden mahalli idare, dernek, vakıf 
veya şirket gibi kamu/tüzel kişiler 

Nasıl Başvurulur?

Festivali organize eden mahalli idare, dernek, vakıf 
veya şirket gibi kamu/tüzel kişiler TRT’ye festival 
için talep edilen destek miktarının ve türünün be-
lirtildiği dilekçe ile başvuruyu gerçekleştirirler. Baş-
vurunun ilgili komisyon ve makam onayı ile kabul 
edilmesini müteakip başvuru sahibi ile sözleşme 
yapılmakta ve festivalin akabinde söz konusu des-
tekler fatura/gider pusulası karşılığı ödenmektedir.   

İletişim Bilgileri

TRT Genel Müdürlüğü, Turan Güneş Bulvarı Oran 
Çankaya-ANKARA B Blok 6. Kat  

Telefon: 0 (312) 463 24 57

ULUSLARARASI TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ

Sorumlu Kurum

TRT Genel Müdürlüğü

Başvuru Yapılacak Birim 

• İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı

• Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri

Desteğin Amacı

Amatör ve profesyonel belgeselcileri desteklemek, 
belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına 
katkıda bulunmak, belgeselcilerin buluşacağı ve 
düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluş-
turmaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Film (Belgesel) (amatör ve profesyonel)

Destek Türü 

Finansal
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Destek Alt-Üst Limit/Oran

3 ayrı kategori ve limitleri bulunmaktadır. 

• Uluslararası kategori; 10 bin Avro-7.500 Avro- 
5.000 Avro

• Ulusal Profesyonel kategorisi; 50.000 TL, 
40.000 TL, 30.000Tl

• Öğrenci kategorisi; 25.000 TL, 20.000 Tl, 
15.000 TL

Kimler Başvurabilir?

Belgesel yönetmenleri, yapımcılar, öğrenciler (Ger-
çek kişi)

Başvuru Koşulları 

Yapımına başlanmamış, fikir ve öykü aşamasındaki 
projeler katılabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Proje Başvuru Formunu doldurmak zorunludur.

Nasıl Başvurulur?

trtbelgesel.com adresinde bulunan başvuru for-
munun, şartnameye göre doldurulması gerekmek-
tedir.

Ön başvuruların www.trtbelgesel.com adresine ya-
pılması, asıl başvuruların ise ıslak imzalı olarak TRT 
Genel Müdürlüğü İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı’na 
gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

TRT Genel Müdürlüğü, Turan Güneş Bulvarı Oran 
Çankaya-ANKARA

Telefon: 0 (312) 463 24 00 - 463 24 15
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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK)

Sorumlu Kurum

Yükseköğretim Kurulu 

Başvuru Yapılacak Birim 

Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı

Desteğin Amacı

Yenilikçi çalışmalar ile uyumlu iyi uygulamaların 
teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması.

Doktora tezlerinin niteliğinin artırılması.

Danışman ve öğrencinin ortak başarısının önemine 
dikkat çekilerek birlikte üretim kültürünün gelişti-
rilmesi.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

YÖK Üstün Başarı Ödülleri; 

Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki kategoride 
verilmektedir. Bireysel ödüller başlığı altında, Fen 
ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal 
ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç farklı alanda Yılın 
Doktora Tezi Ödülü verilmekte olup; doktora sahibi 
ile danışmanı birlikte aday olabilmekte ve birlikte 
ödüllendirilmektedir.

Kurumsal Ödüller başlığında ise Topluma Hizmet 
Ödülü, Uluslararası İşbirliği Ödülü, Üniversite- Sa-
nayi İşbirliği Ödülü ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü 
olmak üzere dört ayrı kategoride ödüller verilmek-
tedir.
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Destek Türü 

Prestij Ödülü

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak 

13 Mayıs 2017 tarih ve 30065 sayılı Resmî Gazete-
de yayınlanan “Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönet-
meliği”

Kimler Başvurabilir? 

Kurumsal Kategoride: Üniversiteler 

Bireysel Kategoride: Doktora tezini tamamlamış ki-
şiler. 

Başvuru Koşulları 

Bireysel Ödüller

Yılın Doktora Tezi Ödülü;

1. Başvuru Formu (E-posta ekinde pdf olarak ve 
ayrıca posta yoluyla)

2. Doktora Tezi (E-posta ekinde pdf olarak)

3. Doktora diploması ya da doktora geçici mezuni-
yet belgesi (E-posta ekinde pdf olarak)

4. Doktora Tez Sahibinin Özgeçmişi (YÖKSİS for-
matında) (E-posta ekinde pdf olarak)

5. Doktora Tez Danışmanı Özgeçmişi (YÖKSİS for-
matında) (E-posta ekinde pdf olarak)

6. Başvuru Gerekçe Raporu (12 punto, 1 aralıklı, 
en çok 5 sayfa) (E-posta ekinde pdf olarak)  

7. Genel Bilgi Tablosu  

Kurumsal Ödüller

Topluma Hizmet Ödülü

1. Başvuru Formu (E-posta ekinde pdf olarak ve 
ayrıca posta yoluyla)

2. Üniversite Senato Kararı (E-posta ekinde pdf 
olarak ve ayrıca posta yoluyla)

3. Başvuru Gerekçe Raporu (12 punto, 1 aralıklı, 
en çok 10 sayfa) (E-posta ekinde pdf olarak)

4. Genel Bilgi Tablosu

Uluslararası İşbirliği Ödülü

Başvuru Formu (E-posta ekinde pdf olarak ve ayrı-
ca posta yoluyla)

1. Üniversite Senatosu Kararı (E-posta ekinde pdf 
olarak ve ayrıca posta yoluyla)

2. Başvuru Gerekçe Raporu (12 punto, 1 aralıklı, 
en çok 10 sayfa) (E-posta ekinde pdf olarak)

3. İşbirliği Yapılan Yurtdışındaki Yükseköğretim 
Kurumu ve/veya Araştırma Kurumu Yönetim 
Kurulu Kararı (varsa) veya Başvuru Uygunluğu 
Mektubu (E-posta ekinde pdf olarak)

4. Genel Bilgi Tablosu 



123

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü

1. Başvuru Formu (E-posta ekinde pdf olarak ve 
ayrıca posta yoluyla)

2. Üniversite Senato Kararı (E-posta ekinde pdf 
olarak ve ayrıca posta yoluyla)

3. Sanayi Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı (varsa) 
veya Başvuru Uygunluğu Mektubu (E-posta 
ekinde pdf olarak)

4. Başvuru Gerekçe Raporu (12 punto, 1 aralıklı, 
en çok 10 sayfa) (E-posta ekinde pdf olarak)

5. Genel Bilgi Tablosu

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü

1. Başvuru Formu (E-posta ekinde pdf olarak ve 
ayrıca posta yoluyla)

2. Üniversite Senato Kararı (E-posta ekinde pdf 
olarak ve ayrıca posta yoluyla)

3. Başvuru Gerekçe Raporu  (12 punto, 1 aralıklı, 
en çok 10 sayfa) (E-posta ekinde pdf olarak)

4. Genel Bilgi Tablosu 

 
Ayrıca, https://odul.yok.gov.tr/ana-sayfa adresin-
den daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilmektedir.

Nasıl Başvurulur?

YÖK, her yıl başvuru takvimini resmî internet site-
sinden ilan eder. Bu ilanda, başvuru süresi, ödül 
türü ve alanı dikkate alınarak belirlenen başvuru 
şartlarına yer verilir.

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 298 73 67 - 298 74 83
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Bu rehbere,
http://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2020/01/27/Kultur-Endustrileri-Destek-ve-Tesvik-Rehberi.pdf
linkinden erişilmesi mümkündür.
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