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1.GİRİŞ 

Demir ve demir dışı metaller sektörü, ülkemizde ekonomiye katkı sağlayan önemli 

sektörlerden biridir. Bu sektörün sürdürülebilir üretim yapısını ve rekabet üstünlüğünü 

güçlendirerek devam ettirmesi ülke sanayisinin geleceği için büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye, dünya çapında bilinen ve ihracat potansiyeli yüksek demir ve demir dışı metal 

üreticilerine sahiptir. Ülkemizin coğrafi konumundan dolayı ürün tedarik sürelerinin kısalması 

ve metal sektöründe yerli üretim ürün kalitemizin yüksek olması üreticilere avantaj 

sağlamaktadır. Yaşanan küreselleşme sürecinde üretim, pazarlama, ihracat, ticaret 

alanlarında dünya ile entegrasyonunu büyük ölçüde tamamlamış olan sektör son yıllarda 

yeni ürün üretebilmek amacıyla yatırım yapma ve müşteri portföyünü genişletme yönünde 

adımlar atarak, tedarik zinciri modellerini ve pazarlarını genişletme sürecine girmiştir.    

Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetleri Çalışma Raporu; demir ve demir dışı metaller sektörü 

üreticileri için hazırlanmıştır. Rapor; Demir ve demir dışı metaller sektörünün mevcut 

durumunu, sektörün geliştirilmesi için yapılacak faaliyetleri, katma değeri yüksek ürünlere 

yönelik Ar-Ge projelerini ve bu projelerin yürütülmesi için gerekli kaynak ve destekleri 

içermektedir.  

Demir ve demir dışı metaller sektörünün Ar-Ge kapasitesinin artırılması, sektördeki 

gelişmelerin takibi ve kalifiye işgücünün sağlanması amacıyla TEKSMER tarafından 

düzenlenecek eğitimler ile ilgili bilgiler verilmiştir.  

Raporun son bölümünde ise 2018 yılında metal sektörüne yönelik düzenlenecek olan kongre 

ve fuarlar belirtilmiştir.  
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TEKSMER olarak; gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda Ar-Ge ve İnovasyon 

Faaliyetleri Çalışma Raporu’nun demir ve demir dışı metaller sektörü üreticilerinin ulusal ve 

uluslararası alanda yaşanan güçlükleri aşmalarını, oluşan fırsatları değerlendirmelerinde 

fayda sağlayacağını umarız.   
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2. KAPSAM 

TEKSMER’in Demir ve demir dışı metaller sektörü için yürüttüğü araştırmalar sonucunda 

oluşturulan bu rapor sektörün Dünyada ve Türkiye’de mevcut durumunu, son üç yılda 

gerçekleştirilen ihracat miktarları, gelecek dönem için sektörün geliştirilmesi amacıyla 

yapılabilecek çalışmalar; ar-ge yatırımları ve bu yatırımlar için faydalanılabilecek ulusal ve 

uluslararası destekler, sektör çalışanları için düzenlenecek eğitimler ve dünyada 

düzenlenecek kongre ve fuarlar ile ilgili detaylı bilgiler içermektedir.      
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3. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMU 

Demir ve demir dışı metaller sektörü; demir-çelik ürünleri, çelik boruları, metal döküm ürünleri 

ile alüminyum ve bakır ürünlerini kapsamaktadır. Dünyada ve Türkiye’de önemli sektörler 

arasında yer alan demir ve demir dışı metaller sektörü; yarattığı üretim değeri, üretimdeki 

artış potansiyeli ve ara ürün üretme gibi niteliklerinden dolayı sektörde rekabet gücünün 

oluşturulmasında ve sürdürebilirliğin sağlanmasında büyük önem taşımaktadır.  

 

3.1 DÜNYADA MEVCUT DURUM 

Bu bölümde demir-çelik ürünleri, çelik boruları, alüminyum ve bakır ürünleri ile metal döküm 

ürünlerinin Dünyada üretimi ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır.  

Demir çelik sektöründe kapasite ve üretim 2000’li yılların başından itibaren küresel ölçekte 

hızlı bir büyüme eğilimi sergilemiştir. Dünyada ekonomik krizin etkilerinin yoğun olarak 

hissedildiği 2008 ve 2009 yıllarında demir çelik üretiminde gerileme görülmüş, 2010 yılından 

itibaren sektörde büyüme yeniden hız kazanmıştır.  
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Şekil 1. Dünya ham çelik üretimi 
 

Demir çelik sektöründe temel gösterge olarak ham çelik esas alınmaktadır. Global kriz 

nedeniyle 2008-2009 yıllarında gerileyen ham çelik üretimi izleyen yıllarda genel olarak 

yukarı yönlü bir seyir izlemiş, son iki yıllık dönemde hafif gerileyerek 2016’da 1,6 milyar ton 

olmuştur. Küresel ham çelik üretiminde Çin ilk sırada yer almaktadır. Japonya ikinci sırada 

bulunurken, güçlü ekonomik performansı ile ön plana çıkan Hindistan, 2013 yılı itibariyle çelik 

üretimini önemli ölçüde artırarak üçüncü sıraya yükselmiştir. Türkiye 2016 yılı itibariyle en 

fazla üretim yapan 8. Ülkedir (Şekil 1). 
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Şekil 2. Çelik üretimi bölgesel dağılımı 
 

Küresel çelik üretiminde Asya ülkelerinin ağırlığı dikkat çekmektedir (Şekil 2). Dünya Çelik 

Birliği’nin sınıflandırmasına göre toplam üretimin %69’unun gerçekleştirildiği Asya grubunda 

Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Tayvan yer almaktadır. 

Küresel çelik tüketiminin yarıdan fazlası inşaat sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. 

İnşaatı otomotiv, makine-ekipman ve petrol-doğalgaz sektörleri izlemektedir.  

İnşaat sektörünün yoğunlukla uzun ürünler ile inşaat demirini kullandığı görülürken, otomotiv 

sektöründe soğuk/sıcak haddelenmiş yassı ürünler ile galvanizli ürünler yaygın biçimde 

kullanılmaktadır. 
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İnşaat, kimya, enerji ve diğer endüstri alanlarında geniş bir kullanımı olan çelik boru 

sektörü, oluşan belirsiz ekonomik koşullarda bile değişen büyüme oranlarıyla gelişimini 

sürdürmüştür.  

Çelik boru grubunda talebin büyük bir kısmını petrol ve doğalgaz iletim hatları 

oluşturmaktadır. Çelik borular üretim yöntemlerine göre dikişli borular, boyuna dikişli borular, 

spiral dikişli borular ve dikişsiz borular olarak sınıflandırılmaktadır. Dünya çelik boru 

üretiminin yaklaşık %70’i dikişli borulardan, kalanı ise dikişsiz borulardan oluşmaktadır. 2010 

– 2015 yılları arasında dünya çelik boru üretiminin her yıl arttığı görülmektedir (Tablo 1). 

2015 yılı verilerine göre, dünya dikişli çelik boru üretiminin büyük kısmını gerçekleştiren Çin, 

69 milyon 696 bin tonluk üretimi ile dünyanın en fazla dikişli çelik boru üretimi yapan ülkesi 

konumundadır. Türkiye ise 4,52 milyon tonluk üretimi ile dünyanın en fazla dikişli çelik boru 

üreten dördüncü ülkesi olma unvanına sahiptir. 

Tablo 1. Dünya çelik boru üretimi, 1.000 ton 

YIL DİKİŞLİ ÇELİK BORU DİKİŞSİZ ÇELİK BORU TOPLAM 

2015 102.496 38.658 141.154 

2014 95.048 44.042 139.090 

2013 90.071 42.563 132.634 

2012 84.203 36.892 121.095 

2011 76.626 38.091 114.717 

2010 67.371 36.827 104.198 

Kaynaklar: World Steel, ESTA, ÇEBİD 
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Metal döküm ürünleri; imalat sanayinin önemli bir ara ürünü olmakla beraber, uçak ve 

otomobil gibi ürünlerin önemli parçalarından, ev uygulamalarına ve cerrahi ekipman 

üretimine kadar küresel ekonominin ve hayatımızın her alanında kullanılmaktadır.  

Çin, ABD, Hindistan metal döküm sektöründe dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer 

almaktadır. AB ve diğer batı ülkeleri döküm sektörünün zorluğu, katma değerinin düşüklüğü, 

emeğe dayalı olması nedeniyle, bu sektörde yeni yatırımlar yapmayıp ihtiyaçlarını Doğu 

Avrupa, Türkiye, Çin, Hindistan gibi ülkelerden temin etme yoluna gitmektedirler.  

 

Boksit cevherinden yapılan alüminyum üretiminin ikinci ana safhası alümina üretimidir. 

Dünyada ve ülkemizde, kullanılan boksitlerin kimyasal ve minerolojik kompozisyonlarına 

bağlı olarak, yaklaşık 4-5 ton boksitten iki ton alümina ve iki ton alüminadan bir ton birincil 

(sıvı) alüminyum elde edilmektedir. Ulaşım, ambalaj, inşaat, makine, elektrik alanlarında 

kullanılan alüminyum ürünlerine olan talep küresel ısınma, nüfus, gelir ve şehirleşme 

atışının etkileri ile her geçen gün yükselmektedir. Alüminyum, günümüzde üstün özellikleri 

sayesinde dünyada en fazla kullanım alanı çeşitliğine sahip metal konumuna gelmiştir. 
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Şekil 2. Alüminyum metalinden üretilen ambalaj ürünleri 

 

Bakır sektöründe temel gösterge olarak ham bakır esas alınmaktadır. Çin, ABD, Japonya ve 

Avrupa Birliği ülkeleri Dünyada bakır üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.  

Endüstriyel metaller grubunda en iyi iletkenler arasında yer alan bakır; inşaattan otomotive, 

iletişimden enerjiye kadar günümüzde çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bakırın diğer 

iletken metallere göre daha güçlü ve dirençli olması elektrik ve enerji sektöründe 

vazgeçilmez bir yerde olmasını sağlarken, bakır ve bakır alaşımları cep telefonlarının, 

bilgisayarların ve network kablolarının vazgeçilmez ham maddelerini oluşturur. İnşaat 

sektöründe de çeşitli şekillerde bakır ve alaşımları kullanılmakta olup, özellikle plastik 

borulara karşı daha sağlam olması, ateşe dayanıklı olması ve erimemesi nedenleriyle bakır 

borular tercih edildiği bilinmektedir. Bakır kaynaklarının zenginliği bakımından Güney 

Amerika’da Şili başı çekerken Uluslararası Bakır Çalışma Grubu’nda yer alan istatistiklere 

göre keşfedilmemiş bakır yatakları açısından da Güney Amerika ilk sırada gelmektedir. 2016 

yılında dünyada toplam 46,1 milyar dolar bakır ihraç edilirken, Şili ilgili dönemde 12,4 milyar 

dolar bakır ihraç ederek dünya genelinde toplam bakır ihracatının %27’sini gerçekleştirmiştir. 
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Bakır ithalatında ise ilk sırada Çin yer almaktadır. 2016 yılında dünyada toplam 42,7 milyar 

dolar bakır ithal edilirken, Çin ilgili dönemde 20,5 milyar dolar bakır ithal ederek dünya 

genelinde toplam bakır ithalatının %48’ini gerçekleştirmiştir. 

 

 
Şekil 3. Ham bakır ve bakırdan üretilen ürünlere örnek 

 



 

 

 

 

 

     15/76 

Ege Demir-Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği için Teksmer tarafından hazırlanan bu Rapor, Kaynaklar 
Bölümü’nde belirtilen göstergelerden ve yayınlardan derlenmiştir. 

 

 
Şekil 4. Dünyada rafine bakır üretimi 
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3.2 TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM 

Türkiye’de demir-çelik üretimi genel olarak temel girdisi hurda demir olan elektrik ark ocaklı 

tesislerde gerçekleştirilmektedir. Dünya genelinde ise demir cevheri ile üretim yapan entegre 

tesisler yoğunluktadır. 

2016 yılı itibariyle sektörde faaliyet gösteren 32 tesisin, 10’u Akdeniz bölgesinde, 9’u 

Marmara bölgesinde, 7’si Ege bölgesinde, 3’ü Karadeniz bölgesinde, 3’ü de İç Anadolu 

bölgesinde yerleşiktir. Sektörde faaliyet gösteren ham çelik üreticisi 32 tesisin 25’i elektrik ark 

ocaklı tesise, 4’ü indüksiyon ocaklı tesise ve 3’ü yüksek fırınlı tesise sahip bulunmaktadır. 

Söz konusu tesislerden 10 tanesinin ham çelik üretim kapasitesi 2 milyon ton ve üzerinde, 8 

tanesinin kapasitesi 1-2 milyon ton arasında, 6 tanesinin kapasitesi 500 bin-1 milyon ton 

arasında ve 8 tanesinin kapasitesi de 50 bin – 500 bin ton arasındadır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Türkiye çelik haritası 

 

Tablo 2. Bölgelere göre Türkiye’nin ham çelik kapasitesi ve üretim, 2016 
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2000-2016 döneminde, ham çelik kapasitesindeki 30,6 milyon tonluk artışın 25 milyon tonluk 

kısmı elektrik ark ocaklı tesislerde, 5,6 milyon tonluk kısmı ise, entegre tesislerde 

gerçekleşmiştir. 

 
Tablo 3. Türkiye ham çelik üretimi, (1.000 ton), 2016 

YIL 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016 

TOPLAM 2.400 9.322 14.325 20.964 29.143 31517 33163 

Kaynak: TÇÜD 

 

2013 yılından başlayarak 2016 yılının ilk yarısına kadar geçen dönemde, çelik sektörümüzün 

negatif performans göstermesinde, dünya genelinde artan kapasite fazlalığı yanında, Çin ve 

Rusya başta olmak üzere, bazı ülkelerin yararlandıkları devlet yardımlarının da desteği ile, 

dampingli fiyatlardan dünya piyasalarına yönlendirmeleri etkili olmuştur.  

Türkiye çelik boru sektörü; üretim kapasitesi, bilgi ve tecrübe birikimi, teknoloji ve altyapısı ile 

her türlü çelik borunun üretimini gerçekleştirebilecek durumdadır.  

Otomobil sanayinde kullanılan hassas soğuk çekme borulardan, petrol sanayinde kullanılan 

kuyu borularına ve doğal gaz, petrol, enerji nakil hatlarında kullanılan büyük çaplı, yüksek 

özellikli borulara kadar her türlü boru üretilmekte ve ihraç edilmektedir. 2016 yılı üretim 

rakamlarına göre, Türkiye’de üretilen çelik boruların yaklaşık %70’lik kısmını, küçük ve orta 

çaplı borular, kalanını ise büyük çaplı borular oluşturmaktadır. Türkiye’de çelik boru 

üretiminin tamamına yakınını dikişli borular oluşturmaktadır. 



 

 

 

 

 

     19/76 

Ege Demir-Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği için Teksmer tarafından hazırlanan bu Rapor, Kaynaklar 
Bölümü’nde belirtilen göstergelerden ve yayınlardan derlenmiştir. 

 

 
Kaynak: ÇEBİD 

Şekil 6. Türkiye çelik boru üretimi. 

2016 yılında 5,21 milyon ton olan çelik boru üretimi gerçekleştiren Türkiye, “Avrupa’nın en 

fazla dikişli çelik boru üreten ülkesi” olma unvanını korumaktadır. 

Ülkemizde imalat sanayisinin temel taşlarından biri olan metal döküm sektörünün Dünyada 

önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye döküm sanayi ihracatında 2000’li yıllardan itibaren 

sürekli artan bir gelişme trendi gözlenmektedir. İhracatın içinde AB ülkelerinin payı büyük bir 

yer tutmaktadır.  
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4. 2016-2017 YILI DEĞERLENDİRMESİ 

Son yıllarda metal sanayi sektörü ihracatında ılımlı bir artış gözlenmektedir. 2016 yılında 

sektörün ihracatı bir önceki yıla kıyasla %1 artışla 17,9 milyar $ olmuştur. Alt sektörler 

bazında demir-çelik ana sanayi ihracatı %8 düşüşle 7,3 milyar $ olurken, demir-çelik 

dışındaki metaller ihracatı %8 artışla 10,6 milyar $ olmuştur. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 

ise demir-çelik ihracatının 7,1 milyar $ olduğu görülürken, aynı dönemde demir-çelik dışı 

metal ihracatının 3,3 milyar $ değerinde gerçekleştiği dikkat çekmiştir (Şekil 7).   

 
Kaynak: TUİK 

Şekil 7. Türkiye metal sanayi ihracat verileri. 
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5.2017 YILI OCAK – EYLÜL DÖNEMİ  

5.1 TÜRKİYE 2017 YILI OCAK – EYLÜL DÖNEMİ  

2017 yılı Ocak – Eylül döneminde Demir ve demir dışı metaller sektöründe Türkiye genelinde 

toplam 10,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde gerçekleştirilen toplam 

ihracatı; 7,1 milyar $ ile demir çelik ürünleri, 724 milyon $ ile bakır ürünleri, 1,3 milyar $ ile 

alüminyum ürünleri, 1,2 milyar $ değerinde ise metal ürünleri oluşturmaktadır (Şekil 8).  

 

 
Şekil 8. Türkiye 2017 yılı Ocak – Eylül dönemi demir ve demir dışı metaller sektörü ihracat 
yüzdeleri 
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Demir-demir dışı çelik sektöründe en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz Almanya'ya yapılan 

ihracat %21 artış gösterirken, Yemen’e %27’lik bir düşüş görülmektedir. ABD’ye olan ihracat 

ise %32 oranında aratarak 25 milyon $’a çıkmıştır (Şekil 9). 

 

 
Şekil 9. Türkiye 2017 yılı Ocak – Eylül dönemi demir ve demir dışı metaller sektörü ihracat 
yapılan ülkeler ve ihracat oranları 
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5.2 EGE BÖLGESİ  2017 YILI OCAK – EYLÜL DÖNEMİ  

Ege Bölgesi’nde ise; 2017 yılı Ocak – Eylül döneminde toplam 677 milyon $ ihracat 

gerçekleşmiştir. Ege Bölgesi Demir-demir dışı metaller toplam ihracatı; 476 milyon $ ile demir 

çelik ürünleri, 89 milyon $ ile bakır ürünleri, 39 milyon $ ile alüminyum ürünleri, 73 milyon $ 

ile metal ürünleri oluşturmaktadır. Bu dönemde en fazla ihracat artışı %16'lik bir artışla 

alüminyum ürünlerinde gerçekleşmiştir (Şekil 10). 

 
Şekil 10. Ege Bölgesi 2017 yılı Ocak – Eylül dönemi demir ve demir dışı metaller sektörü 
ihracat yüzdeleri 

 

Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilen ihracatta Değer bazında en çok ihracatını artıran ülke 

yaklaşık 117 milyon $'lık ihracat artışıyla Almanya olmuştur. Değer bazında ihracatı en çok 

düşen ülke ise yaklaşık 52 milyon $'lık ihracat azalışıyla Yemen olmuştur. 
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6. SEKTÖRDE AR-GE VE İNOVASYON 

Üretim, kapasite ve ihracat verilerine göre yapılan değerlendirmeler bu sektörün Ülkemizin 

kalkınmasına katkı sağlayan en önemli sektörlerden biri olduğunu göstermektedir. İnşaat, 

kimya, enerji ve otomotiv başta olmak üzere pek çok alanda kullanım alanı bulan demir ve 

demir dışı metal ürünlerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem verilmelidir. Bu 

sektörün gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek düzeye ulaşabilmesi için üretimde 

hammaddeye olan bağımlılığın azaltılması ve katma değerli ürün üretimine ağırlık verilmesi 

önerilmektedir.        

Raporun ilerleyen bölümlerinde demir ve demir dışı metaller sektöründe araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinin oluşturulması, sürdürülmesi için yapılabilecek çalışmalar, Ar-Ge 

projelerin oluşturulması ve yönetimi, projelerde faydalanılabilecek destekler ve fonlar, insan 

kaynağı niteliğinin arttırılması için düzenlenecek eğitimler, müşteri ve pazar araştırması için 

sektöre yönelik düzenlenecek kongre ve fuarlar değerli sektör temsilcilerimiz için araştırılmış 

ve özetlenmiştir.    

Demir ve demir dışı metaller sektöründe Ar-Ge ve inovasyonu geliştirmek ve sürdürebilirliğini 

sağlamak amacıyla ürün çeşitliliği ve niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların, mevcut 

süreçlerin maliyet azaltma veya ilgili standart ve mevzuatlara uyum için geliştirilmesi ile ilgili 

çalışmaların yapılması, üniversite-sanayi iş birliğinde projelerin yürütülmesi gerekmektedir. 

Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlere yönelik Ar-Ge projeleri Ulusal ve Uluslararası 

kaynaklar tarafından desteklenmektedir.  
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Son gelişmelere bağlı olarak; sektörün bir taraftan üretim teknolojisinin geliştirilmesi, diğer 

taraftan da katma değeri yüksek ürünlere geçişin hızlandırılması konusunda çalışmalara 

başladığı görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmaları uygulamaya 

aktarmak amacıyla, sektör kuruluşları AR-GE merkezlerini faaliyete geçirmeye başlamıştır.  

Demir ve demir dışı metaller sektöründe faaliyete geçen, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkez sayısı 21’dir.  

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgilere göre sektörün odaklanması gereken konular 

şu şekildedir; 

▪ Ürün ve süreç inovasyonuna odaklanılması 

▪ Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretilmesi (ultra hafif alaşımlar) 

▪ Ürün çeşitliliğinin arttırılması (Otomotiv sektörünün daha iyi yakıt verimliliği sağlamak 

amacıyla hafif çelik ürünler, yüksek mukavemet özellikte çelik ürünler talebi) 

▪ Demir dışı metallerde dışa bağımlılığı azaltacak üretimlerin geliştirilmesi 

▪ Demir-çelik ürünlerinin korozyona karşı korunması için galvanizli ürünlerin 

geliştirilmesi (Türkiye korozyon kaybı maliyetinin düşürülmesi hedeflenmelidir.) 

▪ Demir çelik hurdasından sıvı çelik üretimi yapan işletmelerin, demir cevherine dayalı 

üretim teknolojisine dönüşümü (Hurdadan demir cevherine doğru dönüşümün 

yapılması veya hibrit bir yapının oluşturulması, sektörün rekabetçi yapısı açısından 

önem arz etmektedir.) 
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▪ Metal sektörü için büyük önem taşıyan demir, bakır, alüminyum, kurşun, çinko vb. 

metallerin cevherlerinin ülkemizde işlenerek uluslararası pazarlara sunulması için 

gerekli çalışmaların yapılması (Cari açığın azaltılmasına önemli bir katkı) 

▪ Süper alaşım üretimi (Sıcaklık, hız ve sürtünmeye dayanaklı süper alaşım 

parçalarının ithalata bağımlı kalınmaması için ülkemizde üretiminin ve 

şekillendirilmesinin yapılması, ithalat bağımlılığın önlenmesi ve cari açığın 

kapatılması için önem arz etmektedir.) 

▪ Sıvı paslanmaz çelik üretimi ile ilgili çalışmalar 

▪ Yapı çeliği, takım çeliği, zırh çeliği ve kalıp çeliği gibi katma değeri yüksek vasıflı 

çeliklerin üretimi ile ilgili çalışmalar 

▪ Üretim sonucu açığa çıkan gaz ve katı atıkların (katı cüruf, döküm kumları) 

depolanması, diğer sektörlerde dolgu maddesi olarak kullanılması ve böylece geri 

dönüşüm yapılarak ekonomiye kazandırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması için 

çalışmalar 

▪ Katma değerli ürünler üretirken çevre ayak izinin azaltılması için yapılan çalışmalar 

Özetle, demir ve demir dışı metaller sektöründe Ar-Ge ve inovasyon kapsamında 

öncelikli olarak ele alınacak konuların; ürün ve süreçte yapılacak yenilikler ve 

iyileştirmeler ve çevre kirliliğinin azaltılması yönünde yürütülecek çalışmalar olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda bu bölümün alt başlığı olan 6.1 Bölümü’nde ürün ve süreç 

geliştirmede sektör firmalarının Ar-Ge alt yapısını güçlendirmeleri için izleyeceği yol 

haritası; 6.2 Bölümü’nde ise çevresel sürdürülebilirlik konusu anlatılmıştır.   



 

 

 

 

 

     27/76 

Ege Demir-Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği için Teksmer tarafından hazırlanan bu Rapor, Kaynaklar 
Bölümü’nde belirtilen göstergelerden ve yayınlardan derlenmiştir. 

 

6.1 SEKTÖRDE AR-GE ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ  

Ülkemizin gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmasını sağlayacak en önemli husus, bilim 

ve teknolojide sağlanacak ilerlemelerdir. Sanayiinin Ar-Ge ve inovasyon kültürünün, 

becerisinin ve kapasitesinin arttırılması, ekonomik hedeflere ulaşılmasında kilit bir rol 

üstlenmektedir. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüm sektörlerin Ar-Ge ve inovasyon 

alanında yetkinliğini artırmak için farklı destek programları ve modeller geliştirmektedir. Ar-Ge 

projelerini desteklemek amacıyla geliştirilen önemli mekanizmalardan birisi de Özel Sektör 

Ar-ge Merkezleri’dir. Bu yapılar ile; teknolojik bilgi üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, 

yüksek kalite ve standartlarda ürünler geliştirilmesi, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü 

istihdamının arttırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkındaki Kanun 12 Mart 2008 tarihinde çıkartılmış, Kanunun Uygulama 

Yönetmeliği ise 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. İlgili Ar-Ge teşvik 

destek alt yapısının güncel şartlara uyarlanması, tabana yaygınlaştırılması ile kapsam ve 

etkisinin genişletilmesi amacıyla T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

araştırmalar ve çalıştaylar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda “Ar-Ge Reform Paketi” 

olarak isimlendirilen 6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” 26/02/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Ayrıca Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliği de 10/08/2016 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanmıştır.  
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Şekil 11. Ar-Ge merkezi başvuru koşulları 
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Ar-Ge Merkezi Belgesi almak için yapılan başvurularda uygulanan asgari şartlar; 

- Ar-Ge merkezlerinde en az 15 ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda 

tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmelidir. 

- Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı yapan firmalar, hava taşıtları, uzay 

araçları ve bunlar ile ilgili imalatları yapan firmalar, askeri savaş araçları imalatı, 

motosiklet imalatı ve başka yerde sınıflandırılmamış bir ulaşım ekipmanı imalatı 

yapan firmalar için Ar-Ge merkezi çalışan sayısının en az 30 tam zamanlı eşdeğer 

personel olması gerekmektedir.  

- Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde 

gerçekleştirilmesi ve işletmenin yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan 

kaynakları, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması 

gerekmektedir. 

- Ar-Ge personelinin merkezde geçirdiği sürenin fiziki kontrolünün yapılacağı bir 

mekanizma (Turnike, kart okuyucu, parmak izi tarayıcısı, vs.) bulunmalıdır. 

- Ar-Ge Merkezi fiziki olarak tek bir bölgede bulunmalı ve giriş çıkışlar birbirinden 

bağımsız olmamalıdır. 

- Kişi başı en az üç metre kare çalışma alanı olmalıdır. 

- Konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projeler 

bulunmalıdır. 

- Önceden Ar-Ge çalışmalarında bulunmuş olmalıdır. 
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Şekil 12. Ar-Ge merkezi başvuru koşulları - ek kriterleri 

 

Demir ve demir dışı metaller sektöründe faaliyete geçen, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkez sayısı 21’dir. 2017 yılı Kasım ayı verilerine göre 

Türkiye’de kurulan demir ve demir dışı metaller sektörü Ar-Ge merkezleri listesi Tablo 4’de 

verilmiştir. 
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Tablo 4. Demir ve demir dışı metaller sektörü Ar-Ge merkezleri 

Sıra No Ar-Ge Merkez Adı Şehir 

01 Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 

02 Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kocaeli 

03 Bolt Bağlantı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Bursa 

04 Borçelik Çelik San. ve Tic. A.Ş. Bursa 

05 Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. Bursa 

06 Çimtaş Boru İmalatları ve Ticaret Ltd. Şti. Bursa 

07 Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. İstanbul 

08 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. Zonguldak 

09 Ferro Döküm Dış Ticaret San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 

10 Gedik Kaynak A.Ş. İstanbul 

11 Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Adana 

12 Kardemir Haddecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İzmir 

13 Kar-el Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti. İzmir 

14 Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. İzmir 

15 Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. İstanbul 

16 Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. İzmir 

17 Sağlam Metal San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 

18 Sentes-Bir Metalurji Kimya Enerji Üretim ve Geri Dönüşüm 
Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 

İzmir 

19 Teknik Alüminyum Sanayi A.Ş. Tekirdağ 

20 TOSÇELİK Profil ve Saç End. A.Ş Osmaniye 

21 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Adana 
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Türk demir-çelik sektörü adına Çelik İhracatçıları Birliği tarafından 2012 yılında kurulan Matil 

A.Ş.- "Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM)”, sektörün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını 

yürütmekte, akredite laboratuvar hizmetleri konusunda faaliyet göstermektedir. Kamu, özel 

sektör ve üniversite iş birliğinin özgün bir örneği olan ÇETAM; İstanbul'da güdümlü proje 

desteği almaya hak kazanan ilk projedir.   Merkez, sertifikasyon testlerine ek olarak malzeme 

ve proses geliştirmeye imkân tanıyan altyapısı sayesinde sektörün karşılaştığı sorunların 

çözümünde etkin rol almaktadır. Ayrıca ÇETAM, sanayi kuruluşlarına bilgi ve teknoloji 

transferi sağlanarak iş birliklerinin artırılması ve yenilikçi projeler geliştirmesine katkıda 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 13. Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) 
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Çelik üretiminde; yapı çeliği üreticilerini, yapı tasarımcılarını ve kullanıcılarını güvence altına 

almak amacıyla 1983 yılında, İngiltere’de UK CARES kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen, 

bağımsız ve tarafsız bir belgelendirme kuruluşu olan UK CARES, toplam 272 firma ile 

çalışmaktadır. Mevcut listede 18 adet Türk demir-çelik üreticisi bulunmaktadır. Özellikle yapı 

çeliği kullanıcıları CARES onaylı firmaları seçerek, satın aldıkları ürünleri gözetim ve teste 

tabi tutma ihtiyacı olmadan, gerekli ürün şartlarının sağlandığından emin olarak güvenle 

kullanabilmektedir. Türk çelik sektörünün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını yürüten Matil 

A.Ş., UK CARES’ın yetkili test merkezlerinden biri konumundadır. UK CARES kapsamında; 

BS4449 ve BS4482 standartlarına uygun betonarme yapı çelikleri ve bu çeliklerin 

işlenmesiyle oluşturulan hasır, etriye gibi betonarme çelik elemanlarının ve ayrıca BS5896 

standardına uygun ön germeli çelik beton demetleri ve tellerin de uygunluk değerlendirmeleri 

ve belgelendirilmeleri yapılmaktadır. Belgelendirme faaliyetleri, her konu için ayrı olarak 

geliştirilmiş olan planlar; CARES Schemes, çerçevesinde sistematik ürün testleri, üretim 

kontrol süreçlerinin ve kalibrasyon sisteminin gözden geçirilmesini içermektedir. Ayrıca; 

harmonize standartlar kapsamında yapı çeliği CE belgelendirmesi, ISO 9001, ISO14001 ve 

Sürdürülebilir Yapı Çeliği yönetim sistemlerinin belgelendirmesi CARES faaliyetleri 

kapsamındadır.  
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6.2 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak; Ar-Ge ve inovasyon 

çalışmaları kapsamında çevresel sürdürülebilirlik stratejisinin yönetimi ve sürekli gelişimi için 

inovatif çözümler sunulmalıdır. Doğal kaynak ve atık yönetimi, iklim değişikliği ve enerji 

yönetimi, çevresel sürdürülebilirliğin önemli bileşenleridir. Yenilenebilir enerji üretimini ve 

kullanımını artırmak, su başta olmak üzere doğal kaynakları verimli kullanmak, karbon 

salınımlarını ve atıkları en aza indirmek, geri dönüşümü artırmak sektörün ana hedefleri 

arasında yer almalıdır. 

Demir, çelik, bakır, aluminyum atıklar gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, 

çevre kirliliğini önlediği gibi doğal kaynakların tüketimini azaltmakta ve ekonomik anlamda 

büyük tasarruf sağlamaktadırlar. Çelik, dünyada ekonomik geri kazanımı en yüksek olan 

malzemedir. Çelik %100 geri dönüştürülebilir.  

 
Şekil 14. Çelik yaşam döngüsü 
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Araştırmalara göre metallerin geri kazanılması için harcanan enerji, metallerin madenlerden 

çıkartılması için gereken enerjiden çok daha azdır. Geri kazanılmış metalden 1 (bir) ton 

alüminyum yapmak için gereken enerji cevherden yapılacak alüminyum için harcanan 

enerjinin %4’üdür. Aynı şekilde bakır bileşimlerin, geri kazanılması için gereken enerji bu 

metalin madenlerden çıkartılması için gereken enerjinin sadece %13, ve demir-çelik için 

%19’u kadardır.  

Demir içeren hurdaların direkt olarak eritilmesi yoluyla çelik üreten elektrik ark ocağı, modern 

çelik üretiminde önemli rol oynamaya başlamıştır. 

Demir-çelik sektörü en çok enerji tüketen ve karbon yoğunluğu yüksek olan sektörlerden 

birisidir. Hammadde ihtiyacı büyük, enerji tüketiminin yoğun olduğu bir sanayi dalı olarak, 

demir-çelik sektörü imalat sanayii sektörleri içinde en çok atık üreten sektör olarak ön plana 

çıkmaktadır. Sektörden kaynaklanan tehlikeli atıklar; prosese özel atıklar, yan proseslerden 

kaynaklanan atıklar ve proses dışı atıklar olmak üzere üç ana sınıf altında incelenir.  

Enerji yoğun sektörlerden biri olan demir-çelik sektöründe kullanılabilecek ileri teknoloji 

yakma sistemleri, atık ve ısı geri kazanım sistemleri, atık ve yan ürünlerden enerji üretimi 

sağlayan biyogaz, piroliz ve gazlaştırma teknolojileri ve güneş, rüzgâr, hidrolik enerji gibi 

alternatif kaynakların üretimde kullanılmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve 

uygulanması Ülkemiz için önem arz etmektedir.  Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre öncelikle 

atıkların oluşumunun önlenmesi gerekmektedir. Eğer atık oluşumu önlenemiyorsa, üretilen 

miktarların mümkün olduğu kadar aza indirgenmesi esastır.  
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Atıkların önlenemediği ya da miktar olarak azaltılamadığı durumda, atıkların yeniden 

değerlendirilebilmeleri için geri dönüşüm ya da yeni kullanılabilir ürünler elde edilme fırsatları 

aranmalıdır.  

Geri dönüşüm/geri kazanım uygulamaları bir alternatif değilse atıklar ön işlem tesisleri ya da 

yakma fırınlarında işlem görmelidir. Bu aşamadaki en önemli hedef işlenen tehlikeli atık 

hacminin ya da miktarının işlem sonunda düşürülmesidir. Bu sayede en az tercih edilen 

alternatif olan bertaraf edilecek toplam atık miktarı önemli oranda azaltılacaktır. Atık 

hiyerarşisi prensibinde atıklar ancak daha tercih edilebilir alternatifler işe yaramadığı 

durumda bertaraf edilmelidir. 

 
Şekil 15. Atık hiyerarşisi 
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Demir çelik sektöründen kaynaklanan proses atıkları için kullanılabilecek mevcut en iyi 

teknikler (MET) Tablo 5’de verilmiştir. Tablo 5’de ‘A/M’ kolonunda “A” işareti ile gösterilen 

atıklar içerdikleri tehlikeli bileşenlerin konsantrasyonlarından bağımsız olarak tehlikeli kabul 

edilmektedir. “M” işaretli atıklar ise içerdikleri tehlikeli bileşenlerin konsantrasyonlarına bağlı 

olarak tehlikeli ya da tehlikesiz olarak sınıflandırılabilir.  

Tablo 5. Demir çelik sektöründen kaynaklanan proses atıkları için mevcut en iyi teknikler  

Atık Kodu Atık Adı A/M MET Açıklama 

 
 
 
10 02 07 

 
 
Tehlikeli maddeler içeren gazların 
arıtımı sonucu ortaya çıkan katı 
atıklar 

 
 
 

M 

Briketleme Atık miktarını 
azaltır. 

Hidrosiklon Atık miktarını 
azaltır. 

Düşük çinko 
içerikli hurda 
kullanımı 

Atığın tehlikeli 
madde içeriğini 
azaltır. 

 
 
 
 
10 02 11 

 
 
 
 
Soğutma suyunun arıtılmasından 
kaynaklanan yağ içerikli atıklar 

 
 
 
 

M 

Tufal-yağ ayırıcı 
makina 

Atığın tehlikeli 
madde içeriğini 
azaltır. 

Solvent 
kullanımı 

Atığın tehlikeli 
madde içeriğini 
azaltır. 

800°C’ye 
ısıtma 

Atığın tehlikeli 
madde içeriğini 
azaltır. 

 
 
10 02 13 

 
Gaz arıtımı sonucu oluşan ve 
tehlikeli maddeler içeren çamurlar 
ve filtre kekleri 

 
 
 

M 

 
Briketleme 

Atık miktarını 
azaltır. 

 
Hidrosiklon 

Atık miktarını 
azaltır. 

 
05 06 01 

 
Asit ziftleri 

 
A 

 
Enerji geri 
kazanımı 

 
Atık miktarını 
azaltır. 

 
05 06 03 

 
Diğer ziftler 

 
A 

 
Enerji geri 
kazanımı 

 
Atık miktarını 
azaltır. 
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Raporun bu bölümünde demir çelik sektöründen kaynaklanan tehlikeli atıkların tanımlanması, 

önlenmesi/azaltılması, geri kazanımı ve bertaraf ile ilgili bilgiler tablo şeklinde özetlenmiştir. 

Bu başlıklar ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre 

Yönetimi Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden ulaşılabilir. Bu siteden yürürlükte olan 

mevzuata, tehlikeli atık taşıma, geri kazanım ve bertaraf için lisans almış firmaların listelerine 

ve duyurulara ulaşmak mümkündür.  Demir çelik sanayi prosesleri, sektörler kaynaklanan 

emisyonlar ve MET hakkında ayrıntılı bilgiler veren diğer önemli bir kaynak ise ‘IPPC Best 

Available Technique Reference Document on Production of Ironand Steel ve IPPC Draft 

Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Iron and Steel’dir. 

IPPC; entegre kirlilik önleme ve kontrol tanımını ifade eder. Direktifin yasal temeli çevresel 

koruma ile ilgilidir. Topluluk, sürdürülebilir kalkınma esasına dayalı gelişmeyi, kendine esas 

almalıdır. Bu entegre yaklaşımın amacı çevre kirliliğini bütün boyutuyla görüp, önlemleri 

almak içindir. Bu yaklaşımın merkezi, çevresel performanslarını ıslah etmelerini sağlayarak 

mevcut en iyi tekniklerin (BAT) uygulamasıyla kirliliğe karşı işletmecilerin tüm uygun önleyici 

tedbirleri almasını gerektirir. ‘Mevcut en iyi teknikler (BAT)’ terimi, bir bütün olarak çevredeki 

emisyonları ve etkiyi azaltmak (pratik olmayan yerde) ve önlemek için dizayn edilen emisyon 

limit değerlerine ait esası prensip olarak sağlayan özel tekniklerin pratik uygunluğunu 

gösteren işletim metotları ve aktivitelerin geliştirilmesinde en etkili safha olarak tanımlanır. 

Demir-çelik sanayisinde ham çelik üretiminde proses kütle akışları incelendiğinde girdilerin 

yarısından fazlasının baca gazları ve katı atık yan ürün olarak çıktığı görülmektedir.  
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Bu nedenle hava emisyonlarının periyodik olarak kontrol edilmesi, katı atıkların yönetilerek 

çevresel etkilerin kontrol altında tutulması gerekmektedir.  Özellikle entegre çelik 

işletmelerinde, sinter tesisleri ve kok fabrikaları en büyük hava kirliliği kaynağıdır. 

Sektörün üretim kaynaklı atıklarının azaltılması yönünde çalışmalar yürütmesi, sürekli 

geliştirmesi önem arz etmektedir. Katma değerli ürünler üretirken karbon ayak izinin 

azaltılması, sürdürülebilirliğin; tüm proseslere entegre edilmesi yönünde faaliyetler 

gerçekleştirilmelidir. Üretilen ve geliştirilen ürünlerin çevre etkilerini, özellikle karbon ayak 

izini belirlemek amacıyla yaşam döngüsü analizi ve kaynak verimliliği çalışmaları tüm 

süreçlere uygulanmalıdır. Sektör, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli 

sorumluluklar taşıdığının bilincinde olmalıdır. Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak 

gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların 

kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salınımında önlemler alınmalı ve CO2 

emisyonlarının azaltılmasını sağlayan teknolojiler araştırılmalı ve uygulamaya alınmalıdır. 

Enerji kaynaklarını daha verimli kullanmak ve daha ucuz enerji temin edebilmek amacıyla 

enerji santralleri kurulmalı, başta rüzgâr enerji santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji 

yatırımlarına da önem verilmelidir. 
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Özetle ifade etmek gerekirse, demir ve demir dışı metaller sektörü çevrenin korunmasına, 

enerji verimliliğinin artırılmasına ve emisyonların azaltılmasına yönelik projeler oluşturarak 

üretim döngüsünü bu geliştirdiği projelere göre yönetmelidir.  Beyaz eşya, otomotiv, makine 

imalat sanayi, inşaat gibi pek çok sektörün hammaddesini üreten, Türkiye ekonomisinin 

lokomotifi konumundaki sektör; ‘üretim odaklı işletme’ anlayışı yerine, ‘kurumsal sosyal 

sorumluluk sahibi işletme’ anlayışını benimsemeli ve enerji verimliliğini artırıcı, çevreyi en az 

kirleten teknolojilere daha fazla odaklanmalıdır.  

Dünyada ve ülkemizde, sürdürülebilirlik kapsamında enerji, çevre ve iklim temaları sürekli 

olarak geliştirilmesi gereken öncelikli alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde 

TÜBİTAK tarafından sunulan 1511 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında, 

ülke ihtiyaçları doğrultusunda enerji, çevre, atık geri dönüşümü, iklimsel değişiklikler gibi 

konulara yönelik çağrılar yayınlanmaktadır. Kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı 

desteklerle uzun vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir 

teknolojik gelişimin sağlanması hedeflenmektedir. TÜBİTAK 1511 programı usul ve esasları 

ile ilgili detaylı bilgi raporun ‘7. Ulusal Destekler’ bölümünde Tablo 10’da verilmiştir. Avrupa 

Birliği (AB) kapsamında ise Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı tarafından yayınlanan 

çağrılar bulunmaktadır. Ufuk 2020 programı ile ilgili detaylı bilgi raporun ‘8. Uluslararası 

Destekler – AB Destekleri’ bölümünde Tablo 19’da verilmiştir. 07.11.2017 tarihinde 

yayınlanan ‘Düşük Karbon, İklim Değişikliğine Dayanıklı Gelecek 2018 Çağrısı’nda öncelikli 

konular; karbonsuzlaştırma, iklim değişikliğine uyum, biyoçeşitliliktir.  
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07.11.2017 tarihinde yayınlanan diğer çağrı; ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Doğrultusunda Yeşil Ekonomi 2018 Çağrısı’dır. Ekonomik ve çevresel kazanımların 

birleştirilmesi, sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin 

geliştirilmesi, hammaddelerin sürdürülebilir temini (enerji ve tarım dışı hammaddeler) 

çağrının öncelikli konuları arasında yer almaktadır.  
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7. ULUSAL DESTEKLER 

Demir ve demir dışı metaller sektöründe inovasyon yetkinliğini arttırmak, üretilen bilgiyi 

ekonomik değere dönüştüren bir yapı oluşturmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları yürütmek önem 

teşkil etmektedir.  Bu amaç doğrultusunda Ülkemiz sınırları içerisinde yerleşik olan özel 

sektör kuruluşlarının faydalanabileceği destek programları bu bölümde özetlenmiştir.  

Ülkemizde 2008 yılında yayımlanan ‘Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun’ ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik teşvik ve 

destekler getirilmiştir. Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde 

rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim 

süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi, üretim 

maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi iş birliklerinin 

geliştirilmesi, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının arttırılması desteklenmektedir.     

Özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla sektörün Ar-Ge 

yeteneğinin, Ar-Ge kültürünün, proje ve finans yönetim deneyiminin arttırılmasına katkıda 

bulunmak amacıyla oluşturulan programlar ve proje esaslı Ar-Ge destekleri TÜBİTAK’ın 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir. 

Sektöre uygun başvuru yapılabilen TÜBİTAK destek programları: 

▪ 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

▪ 1505 – TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı 

▪ 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 
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▪ 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

▪ 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 

Destekleme Programı 

Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini arttırmak, 

rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla destek ve hizmetler sunan bir diğer kamu kurumu; 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, KOSGEB’dir. 

KOSGEB, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) kaliteli ve verimli ürün ve hizmet 

üretmeleri, yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını arttırmaları amacıyla farklı modellerde destek 

programları sunmaktadır. Sektöre uygun programlar; 

▪ Genel Destek Programı 

▪ İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 

▪ KOBİ Proje Destek Programı 

▪ KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 

▪ AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

▪ Tematik Proje Destek Programı 

▪ KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 
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TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından sunulan destek programlarının her biri farklı uygulama 

esaslarına ve bütçelere sahiptir. Kuruluş ölçeği (KOBİ/Sermaye Şirketi), proje bütçesi, proje 

konusu, destek kapsamı ve destek oranı, bir firmanın yararlanacağı destek programına karar 

vermesinde önemli parametrelerdir. Destek programlarının bazıları sürekli açık olan 

programlardır. Yılın her günü başvuru yapılabilir.  

Bazı destek programları ise yılın belirli dönemlerinde belirli tematik alanlarda açılan, başvuru 

süresi iki ya da üç ay olan programlardır. Destek programlarının kapsamına göre 

başvurulacak proje için Üniversite-Sanayi iş birlikleri kurulabilir, akademik destek alınabilir. 

Her destek programı için detaylı bilgi aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.      
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Tablo 6. 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Şirket Yetkilisi 

AKADEMİSYEN ROLÜ Danışman 

PROJE KONUSU Ürün veya süreç yeniliği, geliştirilmesi 

BÜTÇE Limitsiz 

DESTEK ORANI %40 - %60 

DESTEK SÜRESİ En fazla 36 ay 

DESTEK KAPSAMI ▪ Personel giderleri, proje personeli seyahat; ulaşım 
giderleri 
▪ Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 
▪ Malzeme ve sarf giderleri, YMM giderleri 
▪ Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet 
alım giderleri 
▪ Türkiye’deki üniversiteler,Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan 
Ar-Ge giderleri 

BAŞVURU SAHİBİ Şirket Yetkilisi 

BAŞLAMA TARİHİ Her zaman başvuru yapılabilir. 

HARCAMA YETKİLİSİ Şirket  

ÖDEME ZAMANI Firma önce harcamayı yapar, 6 aylık dönemler halinde 
TÜBİTAK'tan ödeme talep eder. 

 

Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli 

ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin 

yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri 

Destekleme Programı oluşturulmuştur. Bu program ile sanayi kuruluşlarının Ar-Ge projelerine 

%60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.  
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1501 Programı’nda yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, 

ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni 

üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında proje başvurusu yapılabilir. Program 

kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, 

temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamakta, 

araştırma ve deneysel geliştirme odaklı projeler tercih edilmektedir.  

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ve Türkiye’de 

yerleşik tüm sermaye şirketleri bu programa başvuru yapabilir. TÜBİTAK 1501 Programı 

genel bilgileri Tablo 6’da verilmiştir.  

Program ile ilgili detaylı bilgi, uygulama esasları ve başvuru formlarına ulaşmak için faydalı 

link;  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-
sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi


 

 

 

 

 

     47/76 

Ege Demir-Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği için Teksmer tarafından hazırlanan bu Rapor, Kaynaklar 
Bölümü’nde belirtilen göstergelerden ve yayınlardan derlenmiştir. 

 

Tablo 7. 1505 – TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı  

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Üniversite 

AKADEMİSYEN ROLÜ Yürütücü 

PROJE KONUSU Üniversitelerin sanayiye yönelik AR-GE projeleri 

BÜTÇE En Fazla 1.000.000 TL 

DESTEK ORANI KOBİ: %75 & B. Ölçekli Firma: %60 

DESTEK SÜRESİ En fazla 24 ay 

DESTEK KAPSAMI ▪ Personel giderleri (Sözleşmeli Personel & Bursiyer 
Dahil) 
▪ Proje personeli seyahat giderleri kapsamında; ulaşım 
giderleri 
▪ Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 
▪ Malzeme ve sarf giderleri, yeminli mali müşavir giderleri 
▪ Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet 
alım giderleri 
▪ Türkiye’deki üniversiteler, Ar-Ge kuruluşlarına 
yaptırılan Ar-Ge giderleri 

BAŞVURU SAHİBİ Üniversite 

BAŞLAMA TARİHİ Her zaman başvuru yapılabilir. 

HARCAMA YETKİLİSİ Yürütücü kurum adına hesap açılır, harcamalar Yürütücü 
tarafından yapılır. 

ÖDEME ZAMANI TÜBİTAK ve firma dönem başlarında hesaba ödeme 
yapar. 

 

1505 – TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı’nda yeni bir ürün üretilmesi, 

mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, 

maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 

konularında proje başvurusu yapılabilir. Bu programda Üniversite ve Firma ortak başvuru 

yapmaktadır. Programın amacı; Üniversitelerdeki bilgi birikimi ve teknolojinin sanayiye 

aktarılmasıdır. Firma Ar-Ge yatırımı yapmadan üniversite hazır alt yapısı ile Ar-Ge ihtiyacını 

karşılar. Üniversite tarafından yapılan çalışmalar uygulamaya dönüştürülür. Program genel 

bilgileri Tablo 7’de verilmiştir. https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-

programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi   

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
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Tablo 8. 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KOBİ – Şirket Yetkilisi 

AKADEMİSYEN ROLÜ Danışman 

PROJE KONUSU KOBİ AR-GE projeleri 

BÜTÇE En Fazla 500.000 TL 

DESTEK ORANI %75  

DESTEK SÜRESİ En fazla 18 ay 

DESTEK KAPSAMI ▪ Personel giderleri  
▪ Proje personeli seyahat giderleri kapsamında; ulaşım 
giderleri 
▪ Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 
▪ Malzeme ve sarf giderleri, yeminli mali müşavir giderleri 
▪ Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti Türkiye’deki 
üniversiteler, Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge 
giderleri 

BAŞVURU SAHİBİ KOBİ 

BAŞLAMA TARİHİ Her zaman başvuru yapılabilir. 

HARCAMA YETKİLİSİ KOBİ 

ÖDEME ZAMANI Firma önce harcamayı yapar, 6 aylık dönemler halinde 
TÜBİTAK'tan ödeme talep eder. 

 

Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, 

sanayinin %98’ni oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmaktadır. 

KOBİ’lerin verimliliklerini ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması için KOBİ’lerin Ar-Ge 

ve yenilik projelerini destekleyecek 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 

Programı oluşturulmuştur. TÜBİTAK 1507 Programı’nda yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir 

ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet 

düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında proje 

başvurusu yapılabilir. KOBİler bu programa üç defa başvuruda bulunabilir. Ayrıca üç projeye 

ek olarak, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla iki proje daha desteklenebilir.  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507/icerik-destek-
kapsami  
 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507/icerik-destek-kapsami
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507/icerik-destek-kapsami
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Tablo 9. 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Şirket Yetkilisi 

AKADEMİSYEN ROLÜ Danışman 

PROJE KONUSU Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve 
süreçlerin geliştirilmesine yönelik projeler 

BÜTÇE Limitsiz 

DESTEK ORANI KOBİ: %75 & B. Ölçekli Firma: %60 

DESTEK SÜRESİ Bkz. Çağrı dokümanı 

DESTEK KAPSAMI ▪ Personel giderleri 
▪ Proje personeli seyahat; ulaşım giderleri 
▪ Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 
▪ Malzeme ve sarf giderleri, YMM giderleri 
▪ Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet 
alım giderleri 
Türkiye’deki üniversiteler, Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan 
Ar-Ge giderleri 

BAŞVURU SAHİBİ Şirket Yetkilisi 

BAŞLAMA TARİHİ EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET çağrılarına bağlı 
olarak program açılır. 

HARCAMA YETKİLİSİ Şirket 

ÖDEME ZAMANI Firma önce harcamayı yapar, 6 aylık dönemler halinde 
TÜBİTAK'tan ödeme talep eder. 

 

Ülkemiz firmalarının EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET gibi iş birliği ağlarındaki Ar-Ge 

projelerine katılımını sağlamak amacıyla 1509 Programı bulunmaktadır. Sektör ve büyüklüğe 

bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel 

kişiye ait olan ve Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri bu programa başvuru yapabilir. 

Yeni pazarlara açılma olanağı, Alanında lider kuruluşlarla ortak araştırma ve teknoloji 

geliştirme olanağı sağlar. Uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri 

kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir. Programda 

uluslararası iş birlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenir.  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-
1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
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Tablo 10. 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik 
Projeleri Destekleme Programı 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Şirket Yetkilisi 

AKADEMİSYEN ROLÜ Danışman 

PROJE KONUSU Çağrı Duyuruları 

BÜTÇE Çağrı Duyuruları 

DESTEK ORANI KOBİ: %75 & B. Ölçekli Firma: %60 

DESTEK SÜRESİ En fazla 36 ay 

DESTEK KAPSAMI ▪ Personel giderleri 
▪ Proje personeli seyahat; ulaşım giderleri 
▪ Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 
▪ Malzeme ve sarf giderleri, YMM giderleri 
▪ Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet 
alım giderleri 
▪ Türkiye’deki üniversiteler, Ar-Ge kuruluşlarına 
yaptırılan Ar-Ge giderleri 

BAŞVURU SAHİBİ Şirket Yetkilisi 

BAŞLAMA TARİHİ Çağrı Duyuruları 

HARCAMA YETKİLİSİ Şirket  

ÖDEME ZAMANI Firma önce harcamayı yapar, 6 aylık dönemler halinde 
TÜBİTAK'tan ödeme talep eder. 

 

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 

Destekleme Programı ile, Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli 

alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut 

bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet 

düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında 

yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Değerlendirilen projelerde temel 

araştırma (temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği 

aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme odaklı projeler tercih edilmektedir. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1511/icerik-destek-
kapsami  
 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1511/icerik-destek-kapsami
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1511/icerik-destek-kapsami
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19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı’nda Türkiye’de bulunan iller bölgelere 

ayrılmıştır. KOSGEB destek programlarında destek oranları bölgelere göre değişmektedir. 

Ege Bölgesi’nde;  

▪ İzmir ve Muğla: 1. Bölge 

▪ Aydın ve Denizli: 2. Bölge 

▪ Manisa ve Uşak: 3. Bölge 

▪ Afyon ve Kütahya: 4. Bölge 

olarak tanımlanmaktadır.  

Genel olarak; KOSGEB destek programlarından yararlanmak isteyen firmaların, KOSGEB 

Veri Tabanında yer alması koşulu aranır. Herhangi bir programdan yararlanmak isteyen firma 

KOSGEB Birimine başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen firmadan taahhütname alınır. 

Firmanın taahhütname vermesi halinde, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı 

tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 

KOSGEB Genel Destek Programı; KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan her KOBİ’nin 

başvurabileceği, KOBİler için proje kültürünün oluşmasında bir basamak teşkil eden, üç yıl 

süreli bir programdır.  

Yurt içi fuar desteği; KOSGEB kapsamında bulunan fuarlarda kira, stand konstrüksiyonu ve 

dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel 

tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. 
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Bu destek kalemden yararlanmak isteyen firma fuar başlama tarihinde en geç 3 (üç) iş günü 

öncesine kadar başvuru yapması gerekir.  

Yurt dışı iş gezisi desteği; firmaların uluslararası iş birliklerinin temin edilmesi veya 

arttırılması, yeni teknik-teknoloji ve sektörel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla KOSGEB 

tarafından konaklama giderlerini, ulaşım giderlerini, tercüme ve rehberlik hizmetlerini, fuar 

giriş ücretlerini, toplantı-organizasyon giderlerini kapsayacak şekilde desteklenir. Yurt dışı iş 

gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına 

kayıtlı en az 10 (on) firmanın programda yer alması gerekir. Destekten yararlanmak isteyen 

firmanın, yurt dışı iş gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü öncesine 

kadar başvuru yapması esastır. 

Tanıtım desteği; firmaların ürün ve/veya hizmetlerini Ulusal ve Uluslararası pazarlarda 

tanıtmaları için KOSGEB tarafından verilen bir destektir. Ürün kataloğu giderlerini, yurt 

dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini, Web/Mobil 

tabanlı tanıtım giderlerini kapsar.  

Eşleştirme desteği ile ihracat yapan veya potansiyeli olan firmaların Eşleştirme 

Merkezlerinden alacağı danışmanlık, sergi alanı hizmetlerine destek verilir.  

Nitelikli eleman istihdam desteği; 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim 

kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.  
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Danışmanlık desteği ile firmaların genel yönetim, AB ve diğer Uluslararası kaynaklardan 

yararlanmak üzere proje hazırlama, iş planı hazırlama, yatırım, pazarlama, üretim, insan 

kaynakları, mali işler ve finans, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, enerji teknolojileri, 

yeni teknik ve teknolojiler, CE kapsamındaki ürün tasarımı belgelendirmesi ve uygun üretim 

ile çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir. 

Eğitim desteği ile firmaların genel yönetim, pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, insan 

kaynakları yönetimi, mali işler ve finans yönetimi, dış ticaret ve Uluslararası mevzuat, 

bilgisayar ve bilgi teknolojileri, enerji teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler, yenilik, mesleki 

ve teknik eğitim, CE işareti, ürün belgelendirme ve çevre konu başlıklarında alacakları 

genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir. 

Enerji verimliliği desteği ile firmaların enerji verimliliği kapsamında alacakları ön ve detaylı 

etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetleri ve 

uygulama giderlerine destek verilir.  

Tasarım desteği ile firmaların ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. 

Sınai mülkiyet hakları desteği ile firmaların Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, 

Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için 

başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve TPE’den alınan belgeler için patent 

vekili giderlerine, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri 

için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir. 
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Belgelendirme desteği ile ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve 

TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından 

alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine ilişkin giderlere destek verilir. 

Test, analiz ve kalibrasyon desteği ile kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş 

laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz, kontrol-

muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan 

test, analiz, kontrol ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. 

Bağımsız denetim desteği; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan 

Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerini kapsar. 

Gönüllü uzmanlık desteği; üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında 

ihtiyaç duyulan uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alınacak hizmetler ile ilgili uzmanlara 

ait konaklama ve ulaşım giderlerini içeren bir destek kalemidir.  

Lojistik desteği; firma tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına 

havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; ürünün alıcıya 

ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. 

KOSGEB Genel Destek Programı genel bilgileri Tablo 11’de verilmiştir.  

Program ile ilgili detaylı bilgi, uygulama esasları ve başvuru formlarına ulaşmak için faydalı 

link;  http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi  

 
 
 
 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi
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Tablo 11. KOSGEB Genel Destek Programı 

SIRA 
NO 

DESTEK KALEMİ DESTEK ÜST 
LİMİTİ (TL) 

1. BÖLGE 
DESTEK 
ORANI 

2.,3.,4. 
BÖLGELER 
DESTEK ORANI 

1 Yurt İçi Fuar Desteği 45.000  

 

 

 

%50 

 

 

 

 

 

%60 

 

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000 

3 Tanıtım Desteği 25.000 

4 Eşleştirme Desteği 30.000 

5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000 

6 Danışmanlık Desteği 22.500 

7 Eğitim Desteği 20.000 

8 Enerji Verimliliği Desteği 75.000 

9 Tasarım Desteği 22.500 

10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000 

11 Belgelendirme Desteği 30.000 

12 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği 30.000 

13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000 

14 Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000 

15 Lojistik Desteği 40.000 
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KOSGEB tarafından sunulan bir diğer destek programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı; 

KOBİler’in iş birliği – güç birliği anlayışı ile bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, 

ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak üretim, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile 

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak üretime yönelik projeleri 

destekleyen bir programdır. Proje başvurusunda en az 5 (beş) firmanın bir araya gelmesi 

şartı aranır.  

KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı genel bilgileri Tablo 12’de verilmiştir.  

Program ile ilgili detaylı bilgi, uygulama esasları ve başvuru formlarına ulaşmak için faydalı 

link;  http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1228/isbirligi-gucbirligi-destek-programi  

 
Tablo 12. KOSGEB İşbirliği – Güçbirliği Destek Programı 

DESTEK KONUSU DESTEK 
SÜRESİ 

DESTEK 
ÜST LİMİTİ 
(TL) 

1. BÖLGE 
DESTEK 
ORANI 

2.,3.,4. 
BÖLGELER 
DESTEK 
ORANI 

 
Ortak tedarik (hammadde, 
ara ürün, ürün, lojistik, vb.) 
Ortak üretim ve hizmet 
Ortak pazarlama 
Ortak laboratuvar 
Ortak tasarım 

 
 
 
6 – 24 ay 
(+ 12 ay) 

 
1.000.000 TL  
300.000TL  
(Geri 
Ödemesiz) 
700.000TL  
(Geri Ödemeli) 

 
 

 
%50 

 
 

 
%60 

 
 

 

 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1228/isbirligi-gucbirligi-destek-programi
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KOBİ Proje Destek Programı; firmalara özgü sorunların projelendirildiği ve projelendirilen 

maliyetlerin desteklenebildiği bir KOSGEB programıdır. Bu program; KOBİler’de proje kültürü 

ve bilincinin oluşturulmasını, proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlar.  

KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı genel bilgileri Tablo 13’de verilmiştir.  

Program ile ilgili detaylı bilgi, uygulama esasları ve başvuru formlarına ulaşmak için faydalı 

link; http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1226/kobi-proje-destek-programi  

 

Tablo 13. KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı 

DESTEK KONUSU DESTEK 
SÜRESİ 

DESTEK 
ÜST LİMİTİ 
(TL) 

1.BÖLGE 
DESTEK 
ORANI 

2.,3.,4. 
BÖLGELER 
DESTEK 
ORANI 

 
Üretim, yönetim, 
pazarlama, dış ticaret, 
insan kaynakları, mali işler 
ve finans, bilgi yönetimi 

 
6 – 24 ay 
(+ 12 ay) 

 
150.000 TL  
 

 
%50 

 
%60 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1226/kobi-proje-destek-programi
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KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla 

hazırladıkları projelerin desteklenmesi için KOSGEB tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim 

Destek Programı oluşturulmuştur. Bu programın destek unsurları Proje Teklif Çağrısı 

özelinde konunun özelliğine göre değişiklik göstermektedir.  

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı genel bilgileri Tablo 14’de verilmiştir.  

Program ile ilgili detaylı bilgi, uygulama esasları ve başvuru formlarına ulaşmak için faydalı 

link; http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi  

 
Tablo 14. KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 

DESTEK KONUSU DESTEK 
SÜRESİ 

DESTEK 
ÜST LİMİTİ 
(TL) 

1.,2. 
BÖLGELER 
DESTEK 
ORANI 

3.,4. 
BÖLGELER 
DESTEK 
ORANI 

 
Proje Teklif Çağrısında 
belirlenir.  

 
6 – 36 ay 
(+ 6 ay) 

 
300.000TL  
(Geri 
Ödemesiz) 
700.000TL  
(Geri Ödemeli) 

 
%60 

 
%80 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi
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Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, 

KOBİler’de Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin arttırılması, inovatif 

faaliyetlerin desteklenmesi, proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına 

yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması amacıyla KOSGEB tarafından sunulan 

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı bulunmaktadır. Bu program; 

‘AR-GE ve İnovasyon Programı’ ve ‘Endüstriyel Uygulama Programı’ olmak üzere iki 

aşamadan oluşmaktadır. AR-GE ve İnovasyon Programı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni 

ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projeleri kapsar. 

Endüstriyel Uygulama Programı ise yeni bir ürün ve/veya hizmetin üretilmesi, kalitesinin 

arttırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya 

süreçlerin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri kapsar.  

KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı genel bilgileri Tablo 

15 ve Tablo 16’da verilmiştir.  

Program ile ilgili detaylı bilgi, uygulama esasları ve başvuru formlarına ulaşmak için faydalı 

link; 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1229/arge-inovasyon-ve-endustriyel-uygulama-
destek-programi 

 

 

 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1229/arge-inovasyon-ve-endustriyel-uygulama-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1229/arge-inovasyon-ve-endustriyel-uygulama-destek-programi
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Tablo 15. KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Programı 

AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI DESTEK ÜST 
LİMİTİ (TL) 

DESTEK ORANI 

Kira Desteği 24.000 TL %75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım 

ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 

150.000 TL %75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım 

ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 

300.000 TL %75 

Personel Gideri Desteği 150.000 TL %75 

Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 TL %100 

P
ro

je
 G

e
liş

ti
rm

e
 D

e
s
te

ğ
i 

Proje Danışmanlık Desteği 25.000 TL %75 

Eğitim Desteği 10.000 TL %75 

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000 TL %75 

Proje Tanıtım Desteği 5.000 TL %75 

Yurtiçi/YurtdışıKongre/Konferans/Fuar 

Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 

15.000 TL %75 

Test/Analiz/Belgelendirme Desteği 25.000 TL %75 

 
Tablo 16. KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı 

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI DESTEK ÜST 
LİMİTİ (TL) 

DESTEK ORANI 

Kira Desteği 18.000 TL %75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım 

ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 

150.000 TL %75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım 

ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 

500.000 TL %75 

Personel Gideri Desteği 150.000 TL %75 
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KOSGEB tarafından sunulan bir diğer programı olan Tematik Proje Destek Programı ile 

KOBİler’in kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, 

makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik 

alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİler’in uluslararası mevzuat ve 

önceliklere uyum sağlaması hedeflenmektedir. Bu programda; destek konusu ve üst limiti, 

destek süresi ve destek oranı Proje Teklif Çağrısı’nda belirtilir. Personel net ücretleri ve 

seyahat giderleri, makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri, sarf 

malzeme alım giderleri, hizmet alım giderleri ve genel idari giderler desteklenir.  

KOSGEB Tematik Proje Destek Programı genel bilgileri için faydalı link; 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1227/tematik-proje-destek-programi  

 

Tablo 17. KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

KOBİ 
TEKNOYATIRIM 

   

DESTEK KONUSU Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu 
ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma 
değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün 
ihracatını arttırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımları 
desteklenir.  

DESTEK SÜRESİ 36 ay (+ 6 ay) 

DESTEK KAPSAMI Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği 
Personel gideri desteği 
Eğitim ve danışmanlık desteği  
Kira desteği 

DESTEK ORANI Mikro İşletme: %70 
Orta ve Küçük İşletme: %60 
(Yüksek Teknoloji: +%5) 

DESTEK ÜST LİMİTİ  5.000.000 TL (Geri Ödemeli + Geri Ödemesiz 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1227/tematik-proje-destek-programi
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KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası 

fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, yurtdışı 

teknoloji bölgeleri / araştırma merkezleri / enstitüler / bilim parkları / kuluçka merkezleri / 

hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, yurt içi teknoloji geliştirme 

bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri 

sonucunda ortaya çıkan, Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri 

sonucunda ortaya çıkan, patent belgesi ile koruma altına alınan, doktora çalışması 

neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması 

tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden 

devralmış işletmeler KOBİ TEKNOYATIRIM destek programından yararlanabilir.  

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı genel bilgileri için faydalı link;  
 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-
yatirim-destek-programi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi
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Ülkemizde; TÜBİTAK ve KOSGEB kurumlarına ek olarak T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. 

Ekonomi Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yılın belirli zamanlarında 

açılan Ar-Ge destek programları bulunmaktadır.  

Tablo 18. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Destekleri 

DESTEK KALEMİ DESTEK 
ORANI 

DESTEK 
ÜST LİMİT 

DESTEK KAPSAMI 

 
 
Yurt Dışı Pazar Araştırma 
Gezisi 

 

 
 

%70 

 
 
50.000 $ 
(5.000$/ 
Gezi) 

En fazla iki şirket çalışanının ulaşım ve 
konaklama giderleri desteklenir. En fazla 
on yurt dışı pazar araştırması gezisi 
desteklenir. Yurt dışı pazar araştırması 
gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on 
günlük kısmı desteklenir. Yurt dışı pazar 
araştırması gezisi süresince, yolculuk ve 
ülkenin resmî tatil günleri hariç olmak 
üzere, her gün için araştırma yapılan 
ülkede bir kurum ile görüşme yapılmalıdır.  

Pazara Giriş / Rapor Alımı %60 200.000 $ Sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket 
veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt 
dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik 
mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine 
ilişkin giderler desteklenir. Satın alınan 
raporlar en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır.  

Pazara Giriş Belge Desteği 
(ISO,CE,GOST,vs.) 

%50 25.000 $ 
/Belge 

Akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan 
alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan 
can ve mal emniyeti ve güvenliğini gösterir 
işaretler ile ilgili harcamalar desteklenir. 
Firma başına yıllık destek üst limiti 
250.000 $’dır.  

Yurt Dışı Fuarlara Katılım 
Desteği (Stand + Nakliye) 

%50 + 
%20 

Bakanlık 
tarafından 
belirlenir.  

Yurt dışı fuar organizasyonunun katılım 
bedeli, ilan edilir. Fuarın bitiş tarihini 
müteakip 3 (üç) ay içerisinde başvuru 
yapılmalıdır. 

Yurt Dışı Birim Marka ve 
Tanıtım (Kira) 

%40 /%50 75.000 – 
120.000 $ 

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle 
aralarında organik bağ bulunan ve yurt 
dışında faaliyet gösteren şirket veya 
şubelerin kira giderleri 4 (dört) yıl 
desteklenir. Türkiye’de üretilen ürünlerin 
pazarlanması gerekir. 

Yurt Dışı Marka Tescil %50 50.000 $ Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine 
sahip oldukları markalarının yurt dışında 
tescil giderleri 4 (dört) yıl desteklenir. 

Yurt Dışı Tanıtım %60  150.000 – 
250.000 $ 

Reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri; 
%60 oranında, yurt dışı birimin bulunduğu 
her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 $ 
desteklenir. Yurt dışı birimi bulunmayan 
ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve 
tanıtım yapacağı ülkede marka tescil 
belgesine sahip ya da marka tescil 
başvurusu yapmış şirketlerce %60 
oranında, yıllık en fazla 250.000 ABD 
Dolarına kadar desteklenir. Destek:4 yıl  
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8. ULUSLARARASI DESTEKLER – AB DESTEKLERİ 

Avrupa Birliği (AB) destekleri; AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında birliği teşvik etmek 

amacıyla uygulanan faaliyetler bütünüdür. Bu destek programları, Avrupa Parlamentosu ve 

Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını 

yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Destek 

programlarının bütçesi katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden 

sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır. Programların önemli bir bölümü için başvurular 

doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar 

tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan 

Ulusal ajanslar (Türkiye’de TÜBİTAK örnek gösterilebilir) yoluyla başvuru ve değerlendirme 

yapılmaktadır.  

AB destek programlarının temel amacı iş birliğinin geliştirilmesidir. Bu nedenle başvurularda 

genel olarak farklı ülkelerden ortakların olması şartı aranır. Program bütçesinden sağlanan 

mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere verilmektedir. 

 

AB destek programlarının başvuru usul ve esaslarına bağlı olarak önemli bir bölümü, AB üye 

ülkelere ek olarak aday ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB’nin yakın olduğu ülkeler için de 

açıktır. Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu destek programlarına katılım sağlamaktadır. 

Ülkemiz 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu 

Arasında Türkiye’nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve 

Anlaşma” ile destek programlarına katılmaya başlamıştır.     
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2014 – 2020 yılları arasında katılım sağlayabileceğimiz programlar;  

▪ Erasmus + Programı (Eğitim ve öğretimde iş birliği faaliyetleri, gençlik faaliyetleri) 

▪ Ufuk 2020 Programı (Bilimsel araştırmalar, yenilikçi faaliyetler) 

▪ COSME (İşletmelerin ve KOBİler’in Rekabet Edebilirliği Programı; Girişimcilik 

kültürünün yerleşmesi, iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler) 

▪ Fiscalis 2020 Programı (İç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası iş birliğini 

güçlendiren faaliyetler) 

▪ Gümrükler 2020 Programı (Gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine 

yönelik faaliyetler) 

▪ İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı (Nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, sosyal 

dışlanma ve yoksullukla mücadele çalışmalarına yönelik faaliyetler) 

 

Avrupa Komisyonu, Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı, araştırmayı 

güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bilim insanları ile KOBİler’in ve büyük ölçekli sanayi 

şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.  

Ufuk 2020 Programı dört ana başlıktan oluşmaktadır; 

▪ Araştırma ve Yenilik Faaliyetleri (RIA) 

▪ Yenilik Faaliyetleri (IA) 

▪ KOBİ Aracı (SME) 

▪ Koordinasyon ve Destek Eylemi (CSA) 
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Tablo 19. Ufuk 2020 Programı  

PROGRAM ADI UYGUNLUK DESTEK KAPSAMI DESTEK 
ORANI 

PROJE BÜTÇESİ 
VE SÜRESİ 

Araş. ve Yenilik 
Faaliyetleri - RIA 

3 (üç) tüzel 
kişilik 

 
Personel Giderleri 
Seyahat Giderleri 
Ekipman Giderleri 
S. Malzeme Giderleri 
Alt Yükl. Giderleri 
Dolaylı Maliyetler 

%100  
 
 
Çağrı Kapsamı 

Yenilik 
Faaliyetleri- IA 

3 (üç) tüzel 
kişilik 

%70 

KOBİ Aracı- SME En az bir 
KOBİ 

%70 
(Faz-2) 

Koord. ve Destek 
Eylemi – CSA 

1 (bir) tüzel 
kişilik 

%100 

Ufuk 2020 Programı kapsamında açık olan çağrılar ve detaylı bilgiler Tablo 20’de verilmiştir.  

Tablo 20. Ufuk 2020 Programı – Açık Çağrılar 
 
Çağrı Adı 

 

Çağrı 
Kodu 

Çağrı 
Açılış 
Tarihi 

Çağrı 
Kapanış 
Tarihi 

 
Öncelikli Konular 

 
 
 
 
 
Düşük Karbon, İklim Değişikliğe Dayalı 
Gelecek 2018 Çağrısı 

 

H
2
0

2
0

-L
C

-C
L
A

-2
0

1
8
 

 

0
7

.1
1

.2
0

1
7
 

 

1
.A

ş
a
m

a
: 
2

7
.0

2
.2

0
1

8
 

2
.A

ş
a
m

a
: 
0

4
.0

9
.2

0
1

8
 

• Karbonsuzlaştırma 

• İklim değişikliğine uyum, 
iklim değişikliği etkileri ve iklim 
servisleri 

• İklim değişikliği, biyoçeşitlilik 
ve ekosistem servisleri 
arasındaki ilişki 

• Kriyosfer 

• İklim değişikliği konusundaki 
bilgi açıkları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Doğrultusunda Yeşil Ekonomi 2018 Çağrısı 

 

H
2
0

2
0

-S
C

5
-2

0
1

8
 

 

0
7

.1
1

.2
0

1
7
 

 

1
.A

ş
a
m

a
: 
2

7
.0

2
.2

0
1

8
 

2
.A

ş
a
m

a
: 
0

4
.0

9
.2

0
1

8
 

• Döngüsel Ekonomi: 
Ekonomik ve Çevresel 
Kazanımların Birleştirilmesi 

• Çevre, Ekonomi ve Toplum 
için Su Araştırmaları 

• Yenilikçi Şehirler 

• Sürdürülebilir ve kapsamlı 
küresel çevre gözlem ve bilgi 
sistemlerinin geliştirilmesi 

• Ham maddelerin 
sürdürülebilir temini (enerji ve 
tarım dışı ham maddeler) 

• Doğa temelli çözümlerin 
geliştirilmesi, afet risk azaltımı 
ve doğal sermaye muhasebesi 

• Sürdürülebilir büyüme için 
kültürel mirasın korunması ve 
sürdürülebilir yönetimi 
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Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında bir uygulama aracı olarak kullanılmakta olan 

ERA-NET (European Research Area) projeleri, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği 

üyeliğine aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasında 

koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini 

hedeflemektedir.  

ERA-NET projeleri genellikle belirli bir/birkaç alan odaklıdır. TÜBİTAK ERA-NET projelerinde 

konsorsiyum oluşturan diğer ülke otoriteleri ile ERA-NET projeleri kapsamında proje 

konusunda uzun süreli iş birliklerinin oluşturulması ve projelerin fonlanmasını sağlamaktadır.  

ERA-NET projelerinde proje süresince ortalama olarak yılda bir kez ortak proje çağrısı 

açılmakta ve bu çağrılarda katılımcı ülkelerden firmaların/araştırmacıların projeleri ERA-NET 

projesi ortağı ülkeler tarafından fonlanmaktadır. ERA-NET kapsamında oluşturulan 

uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek 

sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir.  

TÜBİTAK TEYDEB’in yer aldığı ERA-NET projelerinde açılan ortak proje çağrılarına 

Türkiye’de yerleşik firmaların sunduğu projeler, TEYDEB tarafından TÜBİTAK 1509 

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Tablo 9) kapsamında 

desteklenmektedir.  

 

Çağrılı uluslararası programlara sunulacak projenin ilgili çağrının değerlendirme takvimine 

uygun şekilde TÜBİTAK’a sunulması beklenir.  
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Tablo 21. Avrupa Birliği destek programları (ERA-NET, EUREKA, EUROSTARS)  

PROGRAM 
ADI 

KONSORSİYUM DEST. 
ORANI 

KAPSAM   PROJE 
SÜRESİ 

ÇAĞRI 
AÇILIŞ 

 
MANUNET 

 
En az iki farklı KOBİ’nin yer alması ve iki 
farklı ülkeden proje ortağının olması 
gerekir. 

 

K
O

B
İ:
 %

6
0
 

S
e
rm

a
y
e
 Ş

ir
k
e
ti
: 
%

7
5
 

  

Ç
a
ğ
rı
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a
p
s
a
m

ı 

  

E
n
 F

a
z
la

 3
6
 A

y
 

 

 
Tahmini 
Ocak'2018 

 
M-ERANET 

En az 2 farklı ülkeden en az 2 ortak ile 
proje konsorsiyumu oluşturulabilir. 
Üniversite, Enstitü, firma ve KOBİlerin 
olması istenir. 

 
Tahmini 
Mart'2018 

 
INCOMERA 

 
Konsorsiyumda en az iki ülkeden en az 
iki sanayi kuruluşunun olması gerekiyor. 

 
Tahmini 
Ocak'2018 

 
EUREKA 

 
Konsorsiyum en az iki firmanın katılımı 
ile oluşturulması gerekir. 

Açık Çağrı. 
Kapanış: 
25.01.2018 

 
EUROSTARS 

 
Konsorsiyumda KOBİ (R&D Performing 
SME) olmalı. 

 
Tahmini 
Ocak'2018 
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9. FUAR, KONGRE VE SEMİNERLER 

Demir ve demir dışı metaller sektörüne yönelik 2018 yılı kongre, seminer ve fuarlar Tablo 22 

ve Tablo 23’de listelenmiştir.  

 

Tablo 22. Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü kongre, seminer ve fuarlar- 1 
ETKİNLİK ADI TARİH ÜLKE KONU 

 
Asia Steel 
International 
Conference 

 
06- 09.02.2018 

 
Orissa 
Hindistan 

 
Çelik üreticileri, araştırmacıları ve 
akademisyenlerin bir araya gelerek 
yeni fikirlerin paylaşılacağı bilgi 
platformu 

 
Metav 2018 

 
20-24.02.2018 

 
Düsseldorf 
Almanya 

 
Fabrika Otomasyonu, Kalite Kontrol ve 
Test Ekipmanları, Metal İşleme, 
Kaynak, Üretim Teknolojisi 

 
Metal & Steel 2018 

 
01-04.03.2018 

 
Mısır 

 
Metal ve Metal Makineleri, Metal 
İşleme ve Teknolojileri, Takım 
Tezgahları, Alüminyum Döküm, Takım 
Tezgahları, El Aletleri 

 
2018 NASCC 
 

 
11- 13.04.2018 

 
Baltimore 
USA 

 
Çelik üreticileri, araştırmacıları ve 
akademisyenlerin bir araya gelerek 
yeni ve inovatif fikirlerin paylaşılacağı 
bilgi platformu 

 
CORROSION 2018 

 
15-19.04.2018 

 
Phoenix  
USA 

 
Metal İşleme, Kaynak, Üretim 
Teknolojisi ve Yüzey İşleme  

 
TUBE 

 
16-20.04.2018 

 
Düsseldorf 
Almanya 

 
Zengin Alaşımlı Çelik Borular, Boru 
İşleme Makineleri, Boru Bağlantıları 
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Tablo 23. Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü kongre, seminer ve fuarlar- 2 
ETKİNLİK ADI TARİH ÜLKE KONU 

 
AsiaBLECH 
Uluslararası Sac 
Metal İşleme 
Teknolojileri Fuarı 

 
11-13.06.2018 

 
Shangai 
Çin  

 
Metal İşleme, Kaynak, Üretim 
Teknolojisi ve Yüzey İşleme 

 
AMB IRAN 
Metal İşleme Fuarı 

 
 
26-29.06.2018 

 
Tahran 
İran 

 
Metal İşleme, Kaynak, Üretim 
Teknolojisi ve Yüzey İşleme 

 
STEEL SUMMIT 2018 

 
27-29.08.2018 

 
Atlanta 
Georgia/USA 

 
Çelik üreticileri, araştırmacıları ve 
akademisyenlerin bir araya gelerek 
yeni ve inovatif fikirlerin paylaşılacağı 
bilgi platformu 

 
 
EuroBLECH 2018 
 

 
 
23-26.10.2018 

 
 
Hannover 
Almanya 

 
Sac levha, boru, profiller, işleme 
teknolojisi, ayırma, kesme, 
şekillendirme, boru, profil işleme, 
yüzey işleme 

 
Ankiros İstanbul 
Uluslararası Demir-
Çelik ve Döküm 
Teknolojileri Makine 
ve Ürünleri Fuarı 

 
 
25-27.10.2018 

 
İstanbul 
Türkiye 

 
Metalurji, Dökümcülük ve Demir Dışı 
Madenler  

 
 
METEC 
Uluslararası Metalurji 
Mühendisliği Fuarı 

 
 
 
25-29.06.2019 

 
 
Düsseldorf 
Almanya 

 
 
Bina, Ekipman Tesisat Sistemleri, 
Ölçüm Teknikleri, Hammadde İşleme, 
Çelik Üretimi, Kontrol Mühendisliği 
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10. AÇIK İNOVASYON EĞİTİM PROGRAMI 

Bu bölümde; Demir ve demir dışı metaller sektörüne yönelik ve sektör taleplerine bağlı olarak 

Teksmer tarafından düzenlenecek eğitimler listelenmiştir. Ulusal ve uluslararası fon kaynaklı 

programlara katılmak isteyen, bu desteklerden faydalanarak araştırma-geliştirme projeleri 

yürütmeyi hedefleyen kurum ve kişilere özel interaktif eğitimler, workshoplar ve etkinlikler 

düzenlenmesi planlanmaktadır.  

Teksmer kurulumundan itibaren farklı konularda eğitim ve seminerler düzenlemektedir. 

Ulusal destek programları bilgilendirme toplantıları, proje yazım eğitimleri ve çalıştayları, 

Avrupa Birliği destek programları ile ilgili bilgilendirme toplantıları ve uygulamalı eğitimler, 

inovasyon yönetimi, proje yönetimi, deney laboratuvarları akreditasyonu (TS EN ISO 17025 

Standardı) kapsamında dokümantasyon, iç tetkik, geçerli kılma ve ölçüm belirsizliği 

eğitimleri, LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirme eğitimleri 2015 yılından itibaren periyodik 

olarak Teksmer tarafından düzenlenen etkinliklerdir.  

Günümüz bilgi çağında, bir firmanın ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi 

tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Hızla değişen ve gelişen süreçleri takip 

etmek, kurumların dinamiklerinin piyasa koşullarına göre doğru biçimde konumlandırmak 

kendisini sürekli geliştiren yönetici ve çalışanlar ile mümkün olur. Günümüzün başarılı 

firmaları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en 

önemli koşulu ‘nitelikli insan gücü’nü yakalamaktır. Genel olarak; eğitimlere katılımın çalışan 

personel için faydaları, iş bilgisi ve becerilerini geliştirir, yenilikler konusunda bilgi sahibi olur, 

gelişime ayak uydurur, proje kültürü gelişir, takım çalışmasında bulunur.  
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Eğitimlere katılımın firmalara faydaları ise; çalışanların bilgi, tutum, davranış/beceriler 

kazanması ile firmada insan kaynağının etkinliği artar, firma hedefleri ve çalışanın bireysel 

hedefleri bütünleşir, iş kazaları azalır ve iş güvenliği sağlanır, motivasyon sayesinde hata 

oranları düşer ve buna bağlı olarak bakım ve onarım giderleri azalır, çalışanların yeniliklere 

ve gelişimlere uyumu sağlanır. 

Demir ve demir dışı metaller sektörü için Tablo 24’de belirtildiği şekilde bir eğitim programı 

oluşturulmuştur. Sektörün özel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitim programına ek olarak 

talep edilen diğer eğitimleri için de gerekli çalışmalar yapılacaktır.  
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Tablo 24. Açık inovasyon eğitim programı 
ETKİNLİK ADI DÜZENLEYEN KURUM 

 
KOSGEB Destekleri Genel Tanıtımı 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

 
KOSGEB – Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 
Eğitimi 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

 
TUBİTAK – TEYDEB Destekleri Genel Tanıtımı 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

 
TEYDEB 1501 – Proje Yazım Eğitimi (Uygulamalı) 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

 
TEYDEB 1505 – Proje Yazım Eğitimi (Uygulamalı) 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

 
Avrupa Birliği Destekleri Genel Tanıtımı 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

 
TEYDEB 1509 – Proje Yazım Eğitimi (Uygulamalı) 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

 
Ufuk 2020 Proje Eğitimi 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

 
LCA – Yaşam Döngüsü Eğitimi 
(Uygulamalı) 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

 
İşletmelerde Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi Eğitimi 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

 
ISO 17025 Deney Laboratuvarları Akreditasyonu 
Eğitimi 

 
Teksmer – Ege İhracatçı Birlikleri 

*: Eğitim konuları sektör taleplerine ve katılımlara bağlı olarak değişebilir. Talep olması durumunda eğitim 
tarihinden 15 gün önce tüm sektöre duyuru yapılır.  
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