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KOSGEB TARAFINDAN  
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEKLERE İLİŞKİN 

UTİKAD BİLGİLENDİRME NOTU 
 

KOSGEB tarafından ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,  
sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere Genel 
Destek verilmektedir. 

KOSGEB tarafından verilen destekler için Ulaştırma ve Depolama sektörü de sayılmakta olup, 
desteklenen sektörler NACE Koduna göre aşağıda sıralanmıştır. 

Listede belirtilen ana NACE Kodlarına dahil alt NACE Kodları da destek kapsamına girmektedir. 

NACE KODU FAALİYET TANIMI 
49  Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı  
49,2  Demiryolu ile yük taşımacılığı  
49,4  Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri  
49,41  Karayolu ile yük taşımacılığı  
49,5  Boru hattı taşımacılığı  
50  Su yolu taşımacılığı  
50,2  Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı  
50,4  İç sularda yük taşımacılığı  
51  Havayolu taşımacılığı  
51,21  Havayolu ile yük taşımacılığı  
52  Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler  
52,1  Depolama ve ambarlama  
52,2  Taşımacılık için destekleyici faaliyetler  
52,21  Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri  
52,22  Suyolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri  
52,23  Havayolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri  
52,24  Kargo yükleme boşaltma hizmetleri  
52,29  Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler  
53  Posta ve kurye faaliyetleri  
53,1  Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri  
53,2  Diğer posta ve kurye faaliyetleri 
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Destek Kapsamı ve Önemli Hususlar 

1. Yurt İçi Fuar Desteği 
 

 TOBB ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi 
Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt 
içi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılıma destek 
verilmektedir. 
 

 Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 m²’dir. Destek üst limiti; 
Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 150 TL, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 100 TL’dir.  

 

2. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 
 

 Uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize 
edilen yurtdışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilmektedir. 
 

 KOSGEB Birimleri ve Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi 
programlarında; konaklama giderlerini, ulaşım giderleri ile program ile ilgili diğer giderleri 
kapsamaktadır. Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için başvuru esnasında KOSGEB 
Veri Tabanına kayıtlı en az 10 işletmenin yer alması gerekmektedir. 
 

3. Tanıtım desteği 
   Ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için 

gerçekleştirilen faaliyetlere destek verilmektedir. 
 

 Destek, ürün kataloğu giderlerini, yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara 
reklam verme giderlerini, web/mobil tabanlı tanıtım giderlerini kapsamaktadır. Bu destek, 
Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilmektedir. 
 

4. Eşleştirme Desteği 
 

 Eşleştirme Merkezlerinden alınacak, danışmanlık, organizasyonel ve daimi sergi alanı 
hizmetlerine destek verilmektedir. 
 

5. Nitelikli eleman istihdam desteği 
 

 Yükseköğretim kurumundan mezun yeni eleman istihdamı için verilmektedir. 
 

6. Danışmanlık desteği 
 

 Genel yönetim,  AB ve diğer uluslararası kaynaklarından 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 CE belgesine uygun 
üretim ile çevre konu başlıklarında alınacak danışmanlık hizmetlerine destek 
verilmektedir. 

7. Eğitim desteği 

 Genel yönetim, pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, mali 
işler ve finansman yönetimi, dış ticaret ve uluslararası mevzuat, bilgisayar ve bilgi 
teknolojileri, enerji teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler, yenilik, mesleki ve teknik 



 

3 
 

eğitim,  CE işareti,  ürün belgelendirme ve çevre konu başlıklarında alınacak eğitimlere 
destek verilmektedir. 

8. Enerji verimliliği desteği 

 Enerji verimliliği kapsamında alınacak etüt, danışmanlık, eğitim hizmetleri ile uygulama 
giderlerine destek verilmektedir. 

9. Tasarım desteği 

 Ürün tasarımı için alınacak tasarım hizmetlerine ilişkin giderler desteklenmektedir. 

10. Sınai mülkiyet hakları desteği 

 Türk Patent Enstitüsü veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;  patent, faydalı model  
belgesi,  endüstriyel  tasarım  tescili  belgesi  ve  entegre  devre topografyaları tescil 
belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderleri ile TPE muadili yurt dışı 
kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yapılan giderlere destek 
verilmektedir. 

11. Belgelendirme desteği  

 TSE, TURKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite 
oldukları konularda alınan ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve 
TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından 
alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere 
destek verilmektedir. 

12. Test, analiz ve kalibrasyon desteği 

 Kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alınacak test,   analiz, 
kontrol muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda 
akredite olunan test,  analiz,  kontrol muayene ve kalibrasyon konularında alınacak 
hizmet giderlerine destek verilmektedir. 

13. Bağımsız Denetim Desteği 

 Kamu Gözetimi,  Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş 
bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavirlerden 
alınacak bağımsız denetim hizmetlerine destek verilmektedir. 

14. Gönüllü Uzmanlık Desteği 

 Gönüllü uzmanlardan alınacak hizmetlerde gönüllü uzmanların konaklama ve ulaşım 
giderleri için destek verilmektedir. 

15. Lojistik Desteği 

 Program başlangıç tarihi itibariyle, son mali yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere 
uluslararası ticarette lojistik desteği verilmektedir. 
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Destek Başvurusu ve Kayıt İşlemleri   

KOSGEB Genel Destek Programına başvuruda bulunmak için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı 

olunması gerekmektedir. 

KOSGEB kayıt işlemleri genel bilgilendirmesi için tıklayınız. 

KOSGEB Veri Tabanına kayıt hakkında bilgilendirme için tıklayınız. 

KOSGEB İlk kayıt sayfası için tıklayınız.  

KOBİ Beyannamesi bilgilendirme sayfası için tıklayınız 

Destekle İlgili Dokümanlar 

KOSGEB Genel Destek Programı internet adresi için tıklayınız. 

Genel Destek Programı Dokümanı 

Genel Destek Programı Uygulama Esasları 

Genel Destek Programı Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden 

doldurulacaktır) 

Tablo 1-Genel Destek Pr. Destek üst Limitleri ve Oranları Tablosu 

Tablo 2 - Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu 

 

 

 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/180/nereden-baslamaliyim
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/176/veri-tabanina-nasil-kayit-olunur
http://destek.kosgeb.gov.tr/Pages/Application.aspx
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/178/kobi-beyannamesi-nasil-doldurulur
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/PR-01%2808%29-GENEL%20DESTEK%20PROGRAMI%20-%20Copy%201.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/17.01.2017_Genel_Destek_Program%C4%B1_UE-01-%2815%29.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/FRM.01.00.01%281%29-GENEL_DESTEK_PROGRAMI_BA%C5%9EVURU_FORMU.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/TAB.01.00.01%286%29-TABLO%201%20-%20GENEL%20DESTEK%20PROGRAMI%20DESTEK%20%C3%9CST%20L%C4%B0M%C4%B0TLER%C4%B0%20VE%20ORANLARI%20TABLOSU.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/TAB.01.00.02%287%29-TABLO%202%20-%20BA%C5%9EVURU%20VE%20%C3%96DEME%20BELGELER%C4%B0%20TABLOSU.pdf

