
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YATIRIMCI REHBERİ 



 

 

 

 

 

BANDIRMA İLÇESİ 

 

GENEL NÜFUS: 146.688 

TOPLAM TARIM ALANI:  409.000 DA 

ÇKS’YE KAYITLI ÇİFTÇİ SAYISI: 2.742 

 



SEKTÖR ADI AÇIKLAMA 

Büyükbaş 
Hayvancılık 

İlçe genelinde 20181 adet büyükbaş hayvan mevcuttur. 15.381 dekar yem bitkisi 
ekilişi ve ilave yem bitkisi ekilişi yapılacak tarıma elverişli alanları mevcuttur. Hem 
süt, hem de besi sektörü için en önemli girdi olan yem konusunda sıkıntı 
yaşanmamaktadır. Demiryolu taşımacılığı, Bandırma Limanı, metropollere olan 
yakınlığıyla hammadde temini ve pazarlama konusunda avantajlı konuma 
sahiptir.   Ayrıca ilçe genelinde iş gücü temini de mümkündür.  

Konserve ve 
Salça Sanayi 

İlçede tarım yapılan alanının 1.710 Dekarını sebze tarımı oluşturmakta olup bu 
sebzelere ait yıllık üretim ise 49.839 tondur. Elde edilen ürünlerin işlenmesi ve 
ambalajlanması için yeterli sayıda işletme bulunmadığından yatırıma açık bir 
sektördür. 
 
 Tıbbi ve 

Aromatik 

Bitkiler 

Bandırma ve çevresindeki ormanlar, akarsular, milli parklar, kuş cennetleri gibi 
doğal kaynakları ile birçok ekosisteme ev sahipliği yapmaktadır. Bandırma’da 
bulunan Karadağ ve Kapıdağ fauna ve flora açısından dikkat çekicidir. Kapıdağ 
endemik türler açısından özel bir zenginliğe sahiptir. İlçemizin doğal kaynakların 
ve biyolojik çeşitliliğin varlığı açısından ülke genelinde önemli bir yere sahiptir.  
 
 
 
 
 Tarımsal 

İşletmecilik 

İlçenin yüzölçümünün yaklaşık %60’nı tarım alanları oluşturmaktadır ve buğday, 
arpa, silajlık mısır, nohut ve çeltik gibi birçok tarım ürününün yanı sıra ayçiçeği, 
kanola, zeytin ve soya fasulyesi gibi sanayi bitkileri üretimiyle hem Ülke 
ekonomisine hem de İlçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. 
Ayrıca İlçe tarımsal potansiyel açısından meyveciliğe çok uygun olup bu konuyla 
ilgili yatırımla beraber ilgili tarıma dayalı sanayinin İlçenin ekonomisine olan 
katkısını gelecekte daha üst seviyelere taşıyabilmek amacıyla, sebze-meyve 
ürünlerinin daha fazla katma değer yaratacak şekilde işlenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

İyi Tarım - 
Organik Tarım 

Bölgemiz geçmişten günümüze kadar varlığını bozulmadan sürdüren doğal 
alanların varlığı ve organik tarım için elverişli tarım arazileri ile organik tarım 
açısından yüksek potansiyele sahiptir. Dünyada doğal ve sağlıklı beslenmenin 
önem kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan organik ürünlere yönelik talep artışı 
sahip olduğumuz bu potansiyeli kullanmada önemli bir fırsat olarak 
görülmektedir. İlçemizde toplam 25.900 da alanda organik tarım faaliyeti 
yapılmaktadır. 
İyi Tarım Uygulamaları İle bağlı ilçemizde 16 müteşebbis üreticimiz iyi tarım 
uygulaması yapmaktadır. Üreticilerimizin büyük bölümü grup sertifikasyona 
sahip olup, yaş sebze-meyve olarak desteklemeden faydalanan üreticilerimizin 
yetiştirdikleri ürünler başta zeytin olmak üzere elma, kiraz, karpuz, armut, 
cevizdir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 YILI BÖLGEMİZDE TARIMSAL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER ASGARİ 

YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 

Sektör Kodu US-97 Kodu 
Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak 

Sektörler 
3. Bölge 

1 0121,0122.2 

Entegre damızlık hayvancılık 
yatırımları dahil olmak üzere entegre 
hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te 
belirtilen asgari kapasite 
şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 

500 Bin TL 

2 0500.0.04 
Su ürünleri yetiştiriciliği (balık 

yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 
500 Bin TL 

3 15 
Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip 
not 6’da belirtilen yatırım konuları 
hariç) 

1 Milyon TL 

5 18 Giyim eşyası imalatı 

1 Milyon TL’nin 

üzerindeki tevsi 
ve 

modernizasyon 
yatırımları 

6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 1 Milyon TL 

9 20 
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı 
(mobilya hariç), hasır ve buna benzer 
örülerek yapılan maddelerin imalatı 

2 Milyon TL 

10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL 

11 24 
Kimyasal madde ve ürünlerin 
imalatı (BKK:2014/7273) 

2 Milyon TL 

15 2424 
Parfüm ile kozmetik ve tuvalet 
malzemeleri imalatı 

1 Milyon TL 

16 2429.1 Patlayıcı madde imalatı 1 Milyon TL 

20 
26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 
2695.4, 2610.2.03.01 hariç) 

Metalik olmayan mineral ürünlerin 
imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, 
biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, 
çimento, inşaat amaçlı beton 
ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı 
yalıtım camları 
hariç) 

2 Milyon TL 

27 2720, 273 
Demir-çelik dışındaki ana metal 
sanayi, metal döküm sanayi 

2 Milyon TL 

28 28 Metal eşya 2 Milyon TL 

30 29 Makine ve teçhizat imalatı 2 Milyon TL 

http://dengemusavirlik.com/yatirim-tesvik-sistemine-yeni-duzenlemeler-yapildi.htm


32 30 
Büro, muhasebe ve bilgi işlem 
makineleri imalatı 

500 Bin TL 

33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 2 Milyon TL 

34 32 
Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları imalatı 

500 Bin TL 

35 33 
Tıbbi aletler hassas ve optik aletler 
imalatı 

500 Bin TL 

40 361 
Mobilya imalatı (sadece plastikten 
imal edilenler hariç) 

2 Milyon TL 

41 
5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 
5510.5.02, 5510.5.04 

Oteller 3 yıldız ve üzeri 

42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci 

43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 
1.000 

metrekare 

44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 1 Milyon TL 

45 80 (809 hariç) 

Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim 
hizmetleri dahil, yetişkinlerin 
eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri 
hariç) 

500 Bin TL 

46 
8511.0.01-05, 8511.0.99, 
8531.0.01-03 

Hastane yatırımı, huzurevi 
Hastane: 500 

Bin TL Huzurevi: 
100 kişi 

48  
Atık geri kazanım veya bertaraf 
tesisleri 

500 Bin TL 

50  Seracılık 20 dekar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ 

 
Hayvansal üretime yönelik; Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini, Arı ve arı ürünleri 
yetiştiriciliği projelerini, Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini 
 
 Bitkisel üretime yönelik; Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini, Fide, fidan, iç ve dış mekân 
süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini, Kültür mantarı 
üretimi projelerini, 
 
Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve 
paketlenmesine yönelik; Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve 
paketlenmesi konulu projeleri, Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya 
iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri, Coğrafi işareti olan gıdaların 
üretimi konulu projelerini kapsar. 
 

Bu program; nüfusu yirmi bin den az olan yerleşim birimlerini ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 

sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi 

bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar. Tüzel kişilik olarak İl ve İlçe merkezlerine bağlı 

mahalleler, İl/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir. 

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması 

ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

haricinde ki diğer kanun ve mevzuat ile tüzel kişilik olarak İl/İlçe merkezine mahalle olarak 

bağlanan köy ve kasabalar, İl/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir. 

Bu Rehber kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen 

şartların gerçekleşmeye göre genç çiftçiye en fazla 30.000,00 (otuz bin) TL’ye kadar hibe 

yoluyla destek verilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPARD KAPSAMINDA VERİLEN AB HİBE DESTEKLERİ 

TEDBBİR ADI SEKTÖR SEKTÖR ADI DESTEK 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki 
Varlıklarına Yönelik 

Yatırımlar (101) 

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler 

%60-70 
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 

101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 

101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler 

Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri: 
en az 20.000 Euro en fazla 1.000.000 Euro 

az 20.000 Euro en fazla 500.000 Euro 

en az 20.000 Euro en fazla 250.000 Euro 

Tarım ve Balıkçılık 
Ürünlerinin İşlenmesi ve 

Pazarlanması ile İlgili Fiziki 
Varlıklara Yönelik Yatırımlar 

(103) 

103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi/Pazarlanması 

%50 

103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi/Pazarlanması 

103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi/Pazarlanması 

103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi/Pazarlanması 

Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri: 
en az 30.000 Euro ve en fazla 3.000.000 Euro , 

en az 30.000 Euro ve en fazla 1.000.000 Euro, 
en az 30.000 Euro ve 1.250.000 Euro, 

en az 30.000 Euro ve en fazla 1.500.000 Euro. 

Çiftlik Faaliyetlerinin 

Çeşitlendirilmesi ve İş 
Geliştirme (302) 

302-1 
Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel 
ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması 

%65 

302-2 
Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve 
pazarlanması 

302-3 Zanaatkârlık ve yerel ürün işletmeleri 

302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri 

302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği 

302-6 Makine Parkları 

302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları 

Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri; en az 5.000,  en fazla 500.000 Euro’dur. 

 



 
TARIMSAL KREDİLER 

UYGULAYICI KURUM: ZİRAAT BANKASI, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 
 

  İNDİRİM ORANI (%) 
KREDİ ÜST 
LİMİTİ (TL) KREDİ KONULARI 

Yatırım 
Dönemi 

İşletme 
Dönemi 
/Kredisi 

HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI 

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 12.500.000 

750.000 TL’ye kadar 100 50   

750.001-5.000.000 TL 75 50   

5.000.001 -12.500.000 TL 50 25   

    

Yaygın hayvansal üretim 75 50 200.000 

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği 100 75 7.500.000 

Damızlık düve yetiştiriciliği 100 75 7.500.000 

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25 3.000.000 

Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 5.000.000 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 75 5.000.000 

Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 1.500.000 

Arıcılık 50 50 1.500.000 

Kanatlı sektörü 50 25 3.000.000 

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği 100 100 7.500.000 

Su ürünleri yetiştiriciliği 100 50 5.000.000 

Su ürünleri avcılığı 50 50 2.000.000 

Hindi Besiciliği 50 75 1.000.000 

BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI 

Kontrollü örtüaltı tarımı 10.000.000 

750.000 TL’ye kadar 75 50   

750.001 -5.000.000 TL 50 25   

5.000.001- 10.000.000 TL 25 25   

Yaygın bitkisel üretim 250.000 

50.000 TL’ye kadar 50 50   

50.001 -250.000 TL 25 25   

Çok yıllık yem bitkisi üretimi 100 75 2.500.000 

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 100 100 10.000.000 

Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı 50 50 1.000.000 

Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı 50 50 5.000.000 

Süs bitkisi üretimi 50 50 2.500.000 

Stratejik bitkisel üretim 50 50 2.000.000 

Sera Modernizasyonu 100 50 100.000 



MUHTELİF KONULAR 

İyi Tarım/Organik Tarım Uygulamaları 50 50 5.000.000 

Tarımsal mekanizasyon 50 50 1.500.000 

Modern basınçlı sulama 100 75 1.500.000 

Arazi alımı 25 25 500.000 

Lisanslı Depoculuk Yatırımları 50 25 5.000.000 

TARIMSAL AMAÇLI KOOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI (*) 

Damızlık Süt Sığır Yetiştiriciliği 100 50 7.500.000 

Büyükbaş Hayvan Besiciliği 75 50 5.000.000 

Küçükbaş Hayvan Besiciliği 100 50 5.000.000 

Kontrollü Örtüaltı Tarımı 75 50 7.500.000 

Su Ürünleri Avcılığı 50 50 3.000.000 

Tarımsal Ürün işleme, paketleme, depolama  75 50 5.000.000 

Yaş Çay Yaprağı Üretimi – 50 5.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



YATIRIM TEŞVİKLERİ  
UYGULAYICI KURUM: EKONOMİ BAKANLIĞI, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü  
GENEL AÇIKLAMALAR  
İlgili Mevzuat: 

 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar”  

 20.06.2012 tarih ve 28329 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)”  

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite:  

 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci 
ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise 
beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ayrıca, yatırımların asgari kapasite, sabit yatırım tutarı 
ve diğer şartları sağlaması da gerekir.  

 Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve 
teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası 
olması gerekir.  

 Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran 
varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım 
tutarının yüzde ellisini aşamaz.  

Müracaat: Teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ancak, genel teşvik 
uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, 
tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı 
yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.  
Teşvik belgesi: Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için, projenin uygun 
görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekir.  
Diğer desteklerden yararlanma: Bu kapsamdaki destek unsurlarından yararlanan yatırım 
harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Ancak, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, 
bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.”  
Tarım sektörüne ilişkin değerlendirme: Tarım Sektörüne yönelik yatırımlar, “Genel Teşvik 
Sistemi” ve “Bölgesel Teşvikler”den yararlanabilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÖLGESEL TEŞVİKLER  

YARARLANACAK SEKTÖRLER  ASGARİ YATIRIM TUTARLARI/KAPASİTELERİ  

Entegre hayvancılık yatırımları (entegre 
damızlık hayvancılık yatırımları dahil)*  

500 Bin TL  

Gıda ürünleri ve içecek imalatı**  1 Milyon TL  

Su ürünleri yetiştiriciliği (Balık yavrusu ve 
yumurtası üretimi dahil)  

500 Bin TL  

Soğuk hava deposu hizmetleri  1.000 metrekare  

Lisanslı depoculuk  1 Milyon TL  

Seracılık  20 Dekar  

*Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre 
yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, 
damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre 
yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem 
asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).  
**Gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik 
yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık 
yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, 
hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve 
ambalajlanması" yatırımları bölgesel teşviklerden yararlanamaz. 
 

DESTEK UNSURLARI  
31.12.2015’den önce 
yatırıma başlayanlardan 
OSB İçi OSB Dışı  

01.01.2016 tarihinden 
itibaren başlanılan 
yatırımlar  OSB İçi OSB Dışı  

VERGİ İNDİRİMİ  

Yatırıma Katkı Oranı (%)  30 25  25 20  

Vergi İndirimi Oranı (%)  70 60  60 50  

SİGORTA PRİMİ  
İŞVEREN HİSSESİ  

6 Yıl 5 Yıl  5 Yıl 3 Yıl  

FAİZ DESTEĞİ  

TL Kredisi (Puan)  3  3  

Dış/Döviz Kredisi (Puan)  1  1  

YATIRIM YERİ TAHSİSİ  Bölgesel Desteklerden Yararlanacak Bütün Yatırımcılar  

KDV İSTİSNASI  Tüm Sektörlerdeki Teşvik Belgeli Yatırımlar  

GÜMRÜKVERGİSİ MUAFİYETİ  Tüm Sektörlerdeki Teşvik Belgeli Yatırımlar  

 
 



BÖLGESEL TEŞVİK KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
 
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek 
yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.  
 
KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek 
yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.  
 
Vergi İndirimi: gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya 
kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.  
 
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave 
istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden 
kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.  
 
Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş bölgesel desteklerden yararlanacak 
yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis 
edilebilir.  
 
Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için 
sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine 
kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca 
karşılanmaktadır. 
 
BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN FAYDALANMA  
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıdaki 
şartlarından en az birini sağlaması durumunda vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi 
desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu 
desteklerden yararlanabilir.  
 
Sağlanması gerekli şartlar  
Yatırımın Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilmesi,  

Yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu 
yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösteren alanda entegrasyonu 
sağlayacak bir yatırım olması.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR 
UYGULAYICI KURUM: GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 

 
Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Kalkınma 
Bakanlığının onayladığı Çalışma Programı ve Bütçe doğrultusunda hazırlanan ve finanse edilen 
Mali Destek Programları kapsamında tarım sektörüne de destek sunabilmektedirler.  
Bu programlar kapsamında, destek için öncelikli alanlar, örnek proje konuları ve başvuru 
koşulları Ajansların web-sitelerinde ilan edilmekte ve Başvuru rehberlerinde ayrıntılı bilgiler yer 
almaktadır.  
Kalkınma Ajansları, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça 
belirtilmek kaydıyla;  

 Yerel idarelere,  

 Üniversitelere,  

 Kamu kurum ve kuruluşlarına,  

 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına,  

 Sivil toplum kuruluşlarına,  

 Kâr amacı güden işletmelere,  

 Kooperatif ve birliklere,  

 Gerçek ve tüzel kişilere, proje veya faaliyetleri için “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet 
destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde “mali ve teknik” olmak üzere 
iki konuda destek sağlanmaktadır.  

 

MALİ DESTEK TÜRLERİ 
 
Doğrudan Finansman Desteği  
Doğrudan finansman desteği, ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı 
desteklerden oluşur. Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje 
hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini 
doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de 
doğrudan destek sağlayabilir. Bu destek 3 şekilde sağlanır; “Güdümlü Proje Desteği”, 
“Doğrudan Faaliyet Desteği” ve “Proje Teklif Çağrısı”  
 
Faiz Desteği  
Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki 
projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz 
giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.  
 
Faizsiz Kredi Desteği  
Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru 
rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu 
mali desteğin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin 
taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.  
Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz 
dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde 
tamamlanır. 



KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ  
Desteklenen Sektörler  
1- Madencilik ve taş ocakçılığı  

2- İmalat  

3- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı  

4- Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri  

5- İnşaat  

6- Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı  

7- Ulaştırma ve depolama  

8- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri  

9- Bilgi ve iletişim  

10- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  

11- İdari ve destek hizmet faaliyetleri  

12- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor  

13- Diğer hizmet faaliyetleri  
 
Destek Programları  
1- Kobi Proje Destek Programı  

2- Tematik Proje Destek Programı  

3- İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı  

4- Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı  

5- Genel Destek Programı  

6- Girişimcilik Destek Programı  

7- Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı  

8- Kredi Faiz Desteği  
 
KOSGEB Hizmet ve Destekleri Veri Tabanına Kayıt  
Bir işletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanabilmesi için öncelikle veri tabanına kayıt 
olması gerekmektedir. Veri tabanına kayıt işlemleri için http:\\www.kosgeb.gov.tr adresinden 
“E-KOBİ” tıklanıp KOSGEB’ e ilk kayıt linkini seçip işletmeye ait bilgiler girilir kaydedilip sonraki 
sayfada KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurulur. 

 


