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Ö N S Ö Z 

Teşvikler; devlet kurumları aracılığıyla makro iktisadi hedeflerin gerçek-

leştirilmesi amacıyla uygulanan politika araçları arasında önemli bir yer tut-

maktadır. 

Tarih boyunca süregelen bu düzenleyici uygulamalarla devletler kendi 

kısa ve uzun vadeli ekonomi politikalarını; özel sektör, kamu-özel sektör, üni-

versite-sanayi işbirliği ve sivil toplum kuruluşları marifetiyle yerine getirmeye 

çalışagelmişlerdir. 

Uygulamalardan beklenen sonuçlar çeşitlilik göstermekle birlikte,  dış re-

kabetin güçlendirilmesi, savunma sanayinin geliştirilmesi, sanayide teknolo-

jik altyapının güçlendirilmesi, tarımın geliştirilmesi, bölgesel gelişmişliklerin 

azaltılmasına katkı sağlanması, istihdamın artırılması, stratejik ürünlerin üre-

tilmesi, ihracatın artırılması, kültürel değerlerin korunması, sektörel kümelen-

menin oluşturulması, turizmin geliştirilmesi, bir sektöre yada ürüne yönelik 

ithalat/ihracat dengesinin oluşturulması, hammaddesi bol olan ürünlerin ye-

relde üretilmesi, teknolojide geri kalmış sektörlerin desteklenmesi, araştırma-

geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, sınai hakların korunması, yerli mar-

kaların yaratılması, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yabancı yatırım-

ların cezbedilmesi, dezavantajlı grupların geliştirilmesi/ihtiyaçlarının karşı-

lanması, temininde güçlük çekilen ürünlerin üretim altyapısının oluşturulması 

gibi nedenler öncelikli olarak sayılabilir. 

Kelime anlamı itibariyle “özendirme” ve “isteklendirme” kavramlarını 

içeren teşvik kelimesi, “bağış” anlamı içeren “hibe” kelimesi ve “ödünç alı-

nan/verilen emtia/para” anlamlarını içeren “kredi” kelimesinin anlamları ve 

işlevleri farklılıklar arz etmektedir. 

Devletler yukarıda sayılan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik; teşvik, 

hibe ve uzun vadeli/düşük faizli kredi şeklinde destek mekanizmaları geliştir-

mekte ve uygulamaktadır. 

Cumhuriyet tarihimizde iktisat kongreleriyle başlayan destekleme politi-

kaları, orta vadeli kalkınma planlarıyla süregelmiştir. Süreç içerisinde uygu-

lamalardan elde edilen veriler sonucunda destekleme uygulamaları genişletil-

miş, yeni, çeşitlendirilmiş, geliştirilmiş ve sektör bazında destekleme prog-

ramlarının oluşturulması sağlanmıştır. 

Devletin çeşitli kurum ve kuruluşları aracılığıyla organize edilen destek-

leme çalışmaları, doğası gereği mevzuatlara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütül-

mekle birlikte yoğun ve karmaşık prosedürler içermektedir. 

2018 yılında yayımlanan “1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 

söz konusu kurumlarımızın görev ve yetki alanları yeniden tanımlanmış, ba-

kanlıklara bağlı merkez ve taşra teşkilatını oluşturan kurum/kuruluşlar belir-

lenmiştir. 
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2010 yılında yürürlüğe giren devlet desteklerinin kullandırılmasına, izlen-

mesine ve denetlenmesine yönelik “6015 Sayılı Devlet Desteklerinin İzlen-

mesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun” ve bu Kanun’un uygulanmasına yö-

nelik 2014 yılında yayımlanan “Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Akta-

rılması Hakkında Yönetmelik” gereği kurumlarımıza, sağlayacakları destek-

lerin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde oluşturulan “Devlet Destek-

leri Bilgi Sistemi”ne giriş yapılmak üzere veri sağlaması hususunda sorumlu-

luk yüklemiştir. 

Diğer yandan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Teşvik Ro-

botu” adıyla bir çevrimiçi veri tabanı oluşturularak, devlet destekleri hakkında 

yönlendirici çalışmalar başlatılmıştır. 

Bununla birlikte, destek veren kurum ve kuruluşlar, bağlı oldukları mev-

zuatlar çerçevesinde, sunmuş oldukları desteklerle ilgili veriler oluşturmaya 

çalışmışlardır. 

Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda üye ve aday devletlere sunulan destek-

lerle ilgili olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkan-

lığı’nca söz konusu desteklerle ilgili veriler paylaşılmıştır. 

Ülkemizin katılım sağladığı Avrupa Birliği Destek Programlarının yürü-

tülmesine yönelik yetkilendirilen kurumlar tarafından, ilgili desteklere yöne-

lik bilgilendirici dokümanlar yayımlanmıştır. 

Aynı şekilde yürütücü kuruluş olarak yetkilendirilen bakanlıklar ve 

bağlı/ilgili kurum/kuruluşlar tarafından bilgilendirici dokümanlar yayımlan-

maktadır. 

Takdir edilir ki ülkemizin gelişmesine ve yatırımcılar ile girişimcilerimi-

zin desteklenmesine yönelik bu destek mekanizmasının sunumunda bütünlük 

ve sadelik oluşturulamamıştır. Bununla birlikte süreç içerisinde değişen/dü-

zenlenen mevzuatın ilgili dokümanlara işlenmesinde yaşanan gecikmeler, teş-

vik sistemimizin tam olarak takip edilmesinin önünde önemli bir engel teşkil 

etmektedir. 

Söz konusu destek unsurlarıyla ilgili olarak ülkemizde bugüne kadar gün-

cel, kapsayıcı ve bütünleyici dokümanların yayımlanmamış olması bu araştır-

manın ortaya çıkmasının temel gerekçesini oluşturmuştur. 

Sözü edilen eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yı-

lında yayımlanmış olan “KOBİ’lere, Girişimcilere ve Büyük İşletmelere Sağ-

lanan Mali Destekler ve Hizmetler” adlı çalışmam yayımlanmıştır.  

Gerek yeni gelişmeler gerekse mevzuattaki yoğun değişiklikler, daha kap-

samlı ve kapsayıcı bir çalışmanın gerekliliği ortaya çıkarmıştır. 
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Gelişmekte olan bir ülke olarak, genç ve dinamik nüfusumuzun yoğun-

luğu, içinde bulunduğumuz bilişim çağı, girişimcilik ekosisteminin hızla ge-

lişmesine yol açmaktadır. Teknoloji ve girişimciliği bütünleyici start-up işlet-

melerimizin sayısının hızla artması, destek mekanizmalarından daha fazla fay-

dalanmaları gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin %99’undan fazlasını küçük ve 

orta büyüklükteki işletmelerimiz (KOBİ’ler) oluşturmaktadır. Böylesine bir 

ekosistemde KOBİ’lerin faaliyetlerinin, teknolojilerinin, projelerinin destek-

lenmesi gerekmektedir.  

KOBİ’lerimizin yapıları gereği finansal argümanlara ulaşmada zorluk 

çektikleri hem sahada hem de akademik çalışmalarda açıkça görünmektedir. 

Ulusal düzeyde yapılan anketler, destek mekanizmalarından fazlaca faydala-

namadıklarına işaret etmektedir. Yapısal sorunları ve yoğun çalışma tempoları 

gereği bu türdeki mekanizmaların takibi ve işletilmesinde zorluklar yaşamak-

tadırlar.  

Geç kalınmış olsa da son yıllarda ülkemizde üniversite-sanayi işbirlikleri 

hızla gelişmekle birlikte üniversitelerimizde yetişen öğrencilerimizin destek 

unsurları hususunda farkındalık düzeyleri yükselmeye devam etmektedir. Bu 

noktada üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofis-

leri’nin yadsınamayacak katkıları bulunmaktadır. 

Bir yandan KOBİ ölçeği dışındaki “büyük işletmeler” diye adlandıracağı-

mız işletmelerimiz ve yabancı yatırımcıların da “yatırım teşvik sistemi’nden 

faydalanmak suretiyle genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımları-

nın hızlandığı gözlemlenmektedir. 

Özellikle bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunacak 

projelerin ve teknoloji tabanlı projelerin desteklemelerden önemli bir pay al-

dığı aşikardır. 

Sivil Toplum Kuruluşlarımızın (STK’lar) da faaliyetlerinin geliştirilme-

sine yönelik destek mekanizmalarının artarak işletildiği bilinmektedir. 

Tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik gerek birlik programları 

gerek ilgili bakanlığın sunmuş olduğu destek unsurlarıyla, kırsal alanlarda 

üretim yönlü faaliyetler artmaktadır. 

Böylesine dinamik bir ortamda, yukarıda sayılan gerçek ve tüzel kişilerin, 

yatırımlarında öz sermayenin yanında öncelikle hibe programlarından, düşük 

faizli ve uzun vadeli teşvik programlarından faydalanmaları gerekmektedir. 

Girişimcilik ekosisteminin dinamik hale getirilmesi bakımından, girişimci 

kişi ve işletmelerin destek unsurlarından daha fazla faydalanması için farkın-

dalık düzeylerinin artırılması gerekmektedir. 
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KOBİ’lerimiz öncelikle kendilerini tanımalıdır. Bu kapsamda, 2005 yı-

lında yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelik-

leri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” gereği tabi oldukları sınıfı bil-

melidir. Zira teşvik unsurlarının işletilmesinde bu husus önem arz etmektedir. 

Söz konusu Yönetmelik kapsamında; 

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 

hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşma-

yan işletmeler, 

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net 

satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Li-

rasını aşmayan işletmeler, 

Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam 

eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyir-

mibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler 

olarak tanımlanmıştır. 

Elinizde bulunan bu kapsamlı çalışma ile gerçek ve tüzel kişilere, kurum-

larımız aracılığıyla verilen destek unsurları mevzuattan arındırılmış şekilde 

bir çatı altında toplanmış ve konuyla ilgili tüm kesimlerin hizmetine sunul-

muştur. 

Ülkemiz başta olmak üzere tüm girişimcilerimize, işletmelerimize, sivil 

toplum kuruluşlarımıza ve konunun muhatabı taraflara hayırlı olmasını dile-

rim. 



 

K İ T A B I N   K U L L A N I M I   H A K K I N D A 

Ülkemizde devlet kurumları aracılığıyla organize edilen ve kullandırılan 

hibeler ve teşvikler bu kitapta toplanmıştır. 

Kitabın hazırlanması aşamasında her bir program ayrı ayrı ele alınmış, 

mevzuattan arındırılmış ve kitabın basım tarihi itibariyle güncel haliyle ya-

yımlanmıştır. 

Hibe ve teşvik programlarından faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişi-

ler; öncelikle girişim konularını, projelerini, yapmak istedikleri ar-ge çalışma-

larını belirlemelidir.  

Faaliyet göstermeyi planladıkları sektörler için konularına göre ilgili ba-

kanlığın destek programlarını incelemelidir. 

Hibe programlarının kendileri için uygunluğu ve kendilerinin de program-

lara başvuru yapmak üzere gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını belirlemeli-

dir. 

Söz konusu programlar çağrı esaslı ve sürekli açık programlar olarak su-

nulmaktadır. Özellikle çağrı esaslı programlar için ilgili kurumun “Başvuru 

Çağrı İlanları” takip edilmelidir. Sonrasında ilgili programa dair yayımlanan 

“Başvuru Çağrı Rehberi” incelenmelidir. 

Belirlenen programlara başvuru yapabilmek için “Uygun Başvuru Sahibi” 

unsurunu taşıyıp taşımadıkları incelemelidir. Bu aşamada programa başvuru 

yapılıp yapılamayacağı belirlenmiş olacaktır. 

Söz konusu programa için “Uygun Başvuru Sahibi Olmayanlar” kategori-

sinde bulunulmuşsa, bu programa başvuru yapma şartlarının oluşmadığı de-

ğerlendirilmelidir. 

Uygun başvuru sahibi olunduğu teyit edilmiş ise bu aşamadan sonra “Baş-

vuru İşlemleri”ne başlanması gerekmektedir. Başvuru süreleri çağrı esaslı 

programlarda genellikle hazırlık ve başvuru yapılması bakımından oldukça 

kısa sürelerdir. Başvuru çağrı rehberlerinde bu hususa dikkat edilmeli ve ha-

zırlıklar bu kapsamda yapılmalıdır. 

Bu aşamada ilgili programa başvuru yapabilmek için gerekli dokümanlar, 

ilgili kurum/kuruluşun çevrimiçi sitelerinde yayımlanmaktadır. 

“Başvuru Rehberi ve Ekleri” şeklinde yayımlanacak olan ilgili belgeler 

titizlikle incelemeli, başvuru formları; üçüncü tarafların okuyup, anlayıp 

doğru bir şekilde değerlendirebileceği şekilde, açık ve anlaşılır olarak doldu-

rulmalıdır. 

Başvuru rehberlerinde belirtileceği üzere genellikle bir iş planı yazılması, 

bir bütçe hazırlanması ve bütçeye dahil edilecek gider kalemleri için proforma 
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fatura talep edilmektedir. Bununla birlikte projeye dahil edilecek bilgiler için 

“destekleyici belgeler” talep edilebilecektir. 

Projenin hazırlanması aşamasında, ilgili kurum/kuruluş tarafından orga-

nize edilebilecek olan “Bilgilendirme Toplantıları”, “Tanıtım Toplantıları” ve 

“Eğitim Toplantıları”na katılım sağlanması, programın gerekliliklerine göre 

hazırlanıp sunulacak bir proje için takip edilmesi önerilen organizasyonlardır. 

Sunulacak olan proje başvurularının hazırlanması aşamasında, uzman des-

teği almak önerilen bir yaklaşımdır. Projelerin akademik bir dille ve proje dön-

güsü yönetimi kuralları esas alınarak hazırlanması oldukça önem arz etmek-

tedir. 

Programları açan kurum/kuruluşlar başvuru süresince ortaya çıkabilecek 

soru ve sorunların çözümünde genellikle bir komisyon oluşturmak suretiyle 

destek vermektedir. Bu durumlarda destek alınması önerilmektedir. 

Başvuru süreci ve başvuruların yapılması aşamasında ilgili sürelere azami 

şekilde dikkat edilmelidir. Başvurular genellikle ilgili kurum/kuruluşun web 

sitesinde açılacak olan bir sekme altında çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Son 

başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağı 

göz önünde bulundurularak, bilgi ve belge girişlerinin daha önceden yapılmış 

olması oldukça önemlidir. 

Başvurular çevrimiçi yapıldıktan sonra genellikle, söz konusu başvuru 

belgelerinin ıslak imzalı bir nüshasının da ilgili kurum/kuruluşa iletilmesi ge-

rekmektedir. Bu işlemin de başvuru sürecinin bir adımı olduğu unutulmama-

lıdır. 

Destek programlarını açan kuruluşlar başvuru tarihinden sonra, başvuru 

şartlarını ve programa uygunluğu göz önüne alarak projeleri inceler ve uygun 

olmayan başvuruları öncelikle elemiş olur. Bu aşamadan sonra, başvurusu uy-

gun olarak kabul edilen başvuru sahiplerinin projeleri ilgili kurullarda incele-

nir ve puanlama esasına göre değerlendirilerek hak sahibi olarak seçilen pro-

jelerin sahiplerine sonuçları tebliğ ederler. 

Çağrı esaslı olmayan programlarda, ilgili programı içeren mevzuatın in-

celenmesi gerekmektedir. Söz konusu mevzuatta, ilgili destek programlarının 

açık olacağı başvuru süreleri açıkça belirtilmektedir. 

Ülkemizde, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek ve tüzel kişilerin 

başvuru yapabileceği yürürlükteki destek programları önemli bir başvuru kay-

nağı olarak bu kitapta toplanmıştır. 

Kitap kullanımında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi öneril-

mektedir. 

Her bir bakanlık ve alt kuruluş/ilgili kuruluşların sunduğu destek prog-

ramları, üniteler şeklinde her bir bakanlık altında toplanmıştır. 
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Her bir destek programının adı ilgili üniteler altındaki alt bölümlerde baş-

lıkları altında incelenmiştir. 

Bu programlar altında verilen tüm bilgiler ilgili destek programıyla ilişkili 

mevzuatlardan derlenmiştir. 

İlk etapta, söz konusu mevzuatların neler olduğu, Resmi Gazete’deki ya-

yım tarihi ve yayımlandığı gazete numarası belirtilmiş, akabinde mevzuatın 

ismi açık olarak yazılmıştır.  

İlgili mevzuat adının sonuna açılan parantez içinde, söz konusu mevzuatın 

en son değiştirildiği/güncellendiği tarih belirtilmiştir. Kitabın yayımı tarihi iti-

bariyle son güncellemeler yapılarak bilgi girişleri yapılmıştır. Bu tarihten 

sonra mevzuatta yapılacak değişiklikler, bir sonraki basımda yeniden güncel-

leneceğinden, son aşamada ilgili mevzuatın son halinin de incelenmesi faydalı 

olacaktır. 

Devamındaki bölümde, ilgili mevzuatta geçen ve metin aşamasında karşı-

laşılacak olan tanımlar ve terimlere yer verilmiştir.  

Bu aşamadan sonra her bir destek programının amacı, kapsamı, destek 

programına ilişkin hususlar, uygun olan/olmayan başvuru sahipleri, başvuru 

şartları, destek kalemleri, destek miktarları, başvuru süreci, başvuruların de-

ğerlendirilmesi gibi bölümler ayrı maddeler altında incelenmiştir. 

Verilen bilgilerin yetersiz kaldığı/anlaşılmadığının değerlendirildiği du-

rumlarda, programla ilgili kaynak mevzuatın detaylı şekilde incelenmesi öne-

rilmektedir. 

Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve katma değer vergisi mevzuatında bulu-

nan vergisel teşvikler, öğrenim ve akademik burslar, ödüller, özel kurum/ku-

ruluşlar tarafından açılan teşvik programları, yabancı büyükelçilikler tarafın-

dan açılan hibe programları, ülkelerarası ortak işbirliği programları, sivil top-

lum kuruluşları tarafından düzenlenen programlar, işletmeler ve üniversiteler 

tarafından düzenlenen ödüllü programlar ve yarışmalara ilişkin destekleyici 

programlar bu kitabın konusunu teşkil etmemektedir. 

Avrupa Birliği Katılım Programları tarihsel süreç içerisinde incelenmiş 

olup önceki ve halihazırdaki birlik programlarına ilişkin bilgilere yer verilmiş-

tir. 

Bu kapsamda özellikle 2007-2013 yılları ve 2014-2020 yılları arasında ül-

kemizin katılım sağlamış olduğu birlik programlarına ayrıntılı şekilde yer ve-

rilmiştir. Kitabın yayımı aşamasında henüz hazırlıkları yapılan ve karara bağ-

lanmayan 2021-2027 yıllarını kapsayacak olan programlara yer verilmemiştir. 

Geniş bir ilgili kitlesine sahip olan bu kitapta verilen tüm bilgiler veri özel-

liğine sahip olup, kitaptaki bilgilerden dolayı yazara sorumluluk yüklenme-

melidir. 
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Bir bütün olarak hazırlanan bu çalışma, fiziki olarak tek ciltte sığmadığın-

dan dolayı dört cilt halinde yayımlanmıştır. 

Her bir cilt içerisinde yer verilen destek programları desteği sunan kurum-

lar bazında tasnif edilmiştir. 

Bu kapsamda; 

Cilt-1’de; 

 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

 T.C. Ticaret Bakanlığı,

 Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri

Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB). 

Cilt-2’de; 

 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı,

 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Cilt-3’te; 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

 T.C. İçişleri Bakanlığı,

o Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ

TAK),

 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV).

Cilt-4’te; 

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

 T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı,

 T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,

 T.C. Sağlık Bakanlığı,

 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı,

 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme

İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),

 Avrupa Birliği (Birlik Programları),

 Kredi Garanti Fonu (KGF),

 Yükseköğretim Kurulu (YÖK).

Söz konusu dört cilt içerisinde yüzaltmışbeş ayrı destek programına yer 

verilmiştir. 
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Çalışmanın; girişimcilerimize, KOBİ’lerimize, büyük işletmelerimize, si-

vil toplum kuruluşlarımıza, çiftçilerimize, turizmcilerimize, sanayicimize, ya-

bancı yatırımcı adaylarına, her sektördeki gerçek/tüzel kişilere, proje yöneti-

cilerine, danışmanlara ve konunun diğer ilgili taraflarına girişimlerinde ve ça-

lışmalarında kapsayıcı ve ayrıntılı bir başvuru kaynağı olarak faydalı olmasını 

dilerim. 

 

Saygılarımla. 

       Çağan Cem GEZİCİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Merhum babama ve anneme ithafen… 





Çalışmanın ortaya çıkması sürecinde desteklerini sunan  

sevgili eşim ve canım oğluma değerli zamanlarından fedakarlıkta  

bulundukları için Teşekkür ederim. 
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