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 KÜMELENMEDE  

ANA DESTEK ALANLARI 

Kümelenme hibe destekleri, esas olarak belirli bir coğrafyada 

yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektörlerin aşağıda 

belirtilen 4 ana alanda desteklenmesini içermektedir. 



 KÜMELENMEDE  

ANA DESTEK ALANLARI 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 

kümelenme hibe destekleri ağırlıklı olarak imalat sanayinde 

faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerinin 

 

Rekabet edebilirliğinin ve verimliğinin yükseltilmesini 

Dünya ihracatından daha fazla pay almasını 

Yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı dönüşümünün 

sağlanmasını 

 

hedeflemektedir.  

 



Kümelenme birlikteliği, kümelenmenin stratejisini, 

performans ölçütlerini, kümelenmeye yönelik faaliyetleri ve 

tahmini bütçeyi içeren iş planını Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’na sunar. 

 

Kümelenme birlikteliğinde kümelenme yapılan sektörden en az 

20 kuruluşun bulunması gerekmektedir. 

 

Her bir kümelenme teşebbüsüne Bakanlıkça hibe şeklinde 

sağlanacak mali destek 30 milyon TL’ye kadar 

ulaşabilmektedir. 

 

 

KÜMELENME DESTEKLERİNDE  

TEMEL HUSUSLAR  



Kümelenme teşebbüsüne Bakanlıkça sağlanacak destek tutarı 

iş planı toplam bütçesinin %50’sini geçemez. Her bir destek 

kalemi bazında Bakanlık hibe oranı %75’i geçemez. 

 

Kümelenme teşebbüsü, iş planı toplam bütçesinin %50’lik 

kısmını eşfinansman olarak sağlar. 

 

Bakanlıkça onaylanması durumunda kümelenme teşebbüsü iş 

planı toplam bütçesinin %40’nı aynî katkı olarak 

sağlayabilir. 

 

 

KÜMELENME DESTEKLERİNDE  

TEMEL HUSUSLAR  



Küme birlikteliği Bakanlığa yapılacak hibe destek müracaatına 

kümenin 5 yıllık iş planını sunar. İş planının onaylanmasını 

takiben kurulacak küme teşebbüsü tarafından uygulamaya 

geçilir. 

 

Küme ekonomik coğrafyasında  yer alan en az bir ticaret ve 

sanayi odası ile bir üniversitenin küme birlikteliğinde yer 

alması zorunludur. 

 

Bakanlığa yapılacak hibe müracaat dosyasına küme 

coğrafyasında yer alan kalkınma ajansı olumlu görüşünü 

içeren referans mektubunun eklenmesi zorunludur. 

 

 

KÜMELENME DESTEKLERİNDE  

TEMEL HUSUSLAR  



İŞ PLANI 

TOPLAM 

BÜTÇESİ 

Kümelenme 

Teşebbüsü %50  

Bakanlık %50 

Geri Ödemesiz  

Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, 

küme iş planı tamamlandığında toplam bütçesinin % 50’sini, 

her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez.  

DESTEK TUTARI VE ORANI 



Kümelenme 
Birlikteliği 
Başvurusu 

İdari Kontrol ve Ön 
Değerlendirme 

Seçici Kurul 
Değerlendirmesi ve 
Müzakereler 

Kümelenme 
Teşebbüsünün 
Kurulması ve İş 
Planının Uygulamaya 
Konması 

BAŞVURU AŞAMALARI VE SÜRECİ 



Başvuru için öncelikle Kümelenme Birlikteliği kurulur. 

Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan 

kurum ve kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu ve 

Kümelenme Birlikteliği Beyan Formu doldurulmak ve 

imzalanmak suretiyle kurulan birlikteliği ifade eder. 

 

Kümelenme birlikteliği ile işbirliği yapmayı taahhüt eden 

kümenin ana faaliyet alanında en az yirmi firmanın katılım 

dilekçeleri başvuru dosyasına eklenmelidir.  

 

Küme hibe başvuru işlemlerini yürütmek ve Küme Teşebbüsü 

kuruluncaya kadar faaliyet göstermek üzere bir Küme birlikteliği 

üyeleri arasından Küme Koordinatörü seçilir. 

 

 

 

 

BAŞVURU AŞAMALARI VE SÜRECİ 



Kümelenme Birlikteliği’nde yer alabilecek kurum, kuruluş ve özel 

hukuk tüzel kişileri şunlardır:  

İl özel idareleri 

Yerel yönetimler 

Üniversiteler ve araştırma kurumları 

Teknoloji geliştirme bölgeleri 

Sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, borsalar 

Serbest bölgeler 

Organize sanayi bölgeleri 

İhracatçı birlikleri 

Endüstri bölgeleri 

Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, 

kooperatifler ve benzeri kuruluş ve teşekküller 

 

 

 

BAŞVURU AŞAMALARI VE SÜRECİ 



Kümelenme birlikteliği ile işbirliği yapmayı taahhüt eden en az 

yirmi (20) firmanın ismi, firma yetkilisinin imzasıyla birlikte 

Kümelenme Birlikteliği Formu ekinde yer almalıdır. 

 

Başvuruyu Küme Koordinatörü yapar. Küme Koordinatörü, 

kümelenme birlikteliği tarafından belirlenir ve başvuru 

aşamasında Bakanlık nezdinde tek başına temsil ve ilzama 

yetkili tüzel kişiliği ifade eder. 

 

BAŞVURU AŞAMALARI VE SÜRECİ 



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacak küme destek 

başvuruları, Küme Koordinatörü kurum veya kuruluş tarafından 

başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 

yapılır. 

 

Başvuru dosyası ilgili kalkınma ajansından referans mektubu 

temin edilerek Bakanlığa elektronik olarak yapılır ve belge 

asılları posta ile teslim edilir. 

BAŞVURU AŞAMALARI VE SÜRECİ 



 

Değerlendirme; komisyon, bağımsız değerlendiriciler ve Seçici 

Kurul tarafından Kümelenme Destek Programı Usul ve 

Esaslarında ve değerlendirme rehberinde belirtilen şekilde 

yapılır. 

 

Komisyon, Seçici Kurul tarafından hazırlanan nihai raporda 

önerilen hususları dikkate alarak iş planları üzerinden 

desteklenmeye değer görülen kümelenme birlikteliği ile 

müzakere sürecini yürütür.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME VE  

MÜZAKERE SÜRECİ 



Müzakere sürecinin tamamlanması üzerine, desteklenmesi 

önerilen başvurular Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

onayına sunulur. 

 

Değerlendirme sonuçları Bakanlık internet sitesinde  ilan edilir 

ve Küme Koordinatörlüğü’ne yazılı olarak bildirilir. 

DEĞERLENDİRME VE  

MÜZAKERE SÜRECİ 



Bakanlık tarafından küme hibe desteğine hak kazanan Küme 

Birlikteliği, en geç 4 ay içinde kümenin ilerleyen işlemlerini 

yürütmek üzere bir Küme Teşebbüsü kurar. 

 

Kümelenme teşebbüsü, küme iş planı ve çıktılarını 

uygulayabilecek şekilde ve bir tüzel kişilik olarak kurulur. 

 

Kümelenme teşebbüsü ile Bakanlık arasında, kümenin 

faaliyetleri, harcamaları, ödeme planını ve diğer konuları içeren 

kümelenme destek sözleşmesi imzalanır.  

KÜMELENME  

TEŞEBBÜSÜNÜN KURULMASI 



Bakanlık tarafından küme koordinasyonu, farkındalığını ve 

etkinliğini geliştirme kapsamında desteklenebilecek faaliyet 

alanları şu şekildedir: 

Küme teşebbüsünün kurumsal kapasitesinin 

güçlendirilmesi 

Kümelenme birlikteliğinin koordinasyonu 

Küme aktörlerinin katılımı için sektörel organizasyonlar 

düzenlenmesi veya bu tür organizasyonlara katılım 

sağlanması 

Ortak küme markasının geliştirilmesi ve tanıtımı 

Lobi ve tanıtım faaliyetleri 

 

DESTEK KAPSAMI KURUMSAL 

KAPASİTE FAALİYETLERİ 



Yatırım promosyonu 

Pazar geliştirme faaliyetleri 

Uluslararası iş ağlarına erişim ve diğer kümelerle işbirliği 

Küme yol haritasının hazırlanması 

Küme sektör raporları oluşturulması 

Kümeye ilişkin kıyaslama, pazar analizi, teknoloji 

taraması ve sofistike analizlerin yapılması 

 

DESTEK KAPSAMI KURUMSAL 

KAPASİTE FAALİYETLERİ 



Bakanlık tarafından faktör koşullarını ve/veya piyasalarını 

geliştirme kapsamında desteklenebilecek faaliyet alanları şu 

şekildedir: 

Temel (az veya yarı nitelikli) işgücü piyasasını geliştirme  

Nitelikli işgücü piyasasını geliştirme (tekniker, temel 

mühendislik)  

İleri nitelikli işgücü piyasasını geliştirme  

Hammadde ve/veya ara malı kalitesini güçlendirmeye 

yönelik çalışmalar  

DESTEK KAPSAMI FAKTÖR KOŞULLARI 

GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 



Hammadde ve/veya ara malı maliyetini düşürmeye 

yönelik çalışmalar  

Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik 

yatırımlar  

Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları  

Pazar hakkında sürekli bilgi hizmetleri sağlayacak 

birimlerin kurulması  

Stratejik bilgi kaynaklarına erişim  

DESTEK KAPSAMI FAKTÖR KOŞULLARI 

GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 



Bakanlık tarafından kümenin verimliliğinin artırılması 

kapsamında desteklenebilecek faaliyet alanları şu şekildedir: 

Tedarikçi geliştirme programları uygulanması 

Ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) kurulması 

Ortak kullanım depolarının kurulması 

Ortak hammadde veya ara malı teminine yönelik 

organizasyonlar 

Üniversite - Sanayi İşbirliği Programları 

Enerji verimliliği programları 

Yenilenebilir enerji programları 

DESTEK KAPSAMI  

VERİMLİLİK FAALİYETLERİ 



Test/analiz laboratuvarının kurulması 

Küme aktörleri arasındaki en iyi uygulamaların 

yaygınlaştırılması 

Endüstriyel ortak yaşam 

Ortak ulaşım, vardiya planlama 

Ürün sertifikasyonu ve akreditasyonu  

yönelik çalışmalar  

DESTEK KAPSAMI  

VERİMLİLİK FAALİYETLERİ 



Bakanlık tarafından kümenin yenilik kapasitesinin artırılması 

kapsamında desteklenebilecek faaliyet alanları şu şekildedir: 

Tedarikçi geliştirme programları uygulanması 

Uygulamalı AR-GE laboratuvarı kurulması 

Yenilik (ürün, süreç, pazar) destek programı 

Ortak kullanıma yönelik numune hatlarının kurulması 

Ortak kullanıma yönelik (test, simülasyon vb.) 

platformlarının kurulması 

 

DESTEK KAPSAMI  

YENİLİK FAALİYETLERİ 



Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları 

Çeşitli mali destek programlarına başvuruların 

hazırlanması 

Tasarım ve yaratıcılık kapasitesini artırıcı programlar 

 

DESTEK KAPSAMI  

YENİLİK FAALİYETLERİ 



KÜMELENMEDE EŞ FİNANSMAN  

VE AYNÎ KATKI 

Kümelenme teşebbüsü tarafından sağlanacak olan aynî  

katkılar uygun maliyet ve eş finansman olarak kabul 

edilebilir. Aynî katkı olarak kabul edilebilecek kalemler 

şunlardır: 

Faaliyetlerin uygulanması için gerekli bina kira bedelleri 

Kümelenme teşebbüsü tarafından kullanılan bina, ofis, 

araç ve ekipmanların kullanım süresi amortisman 

bedelleri 

İş planı faaliyetleri için alınacak makine ve ekipman 

İş planının uygulanması için çalışacak personel ücretler 

 

Eş finansman olarak kabul edilebilecek aynî katkılar rayiç 

bedel üzerinden değerlendirilir. 

 



KÜMELENME DESTEKLERİNDE 

 UYGUN MALİYETLER 

Kümelenme programı kapsamında desteklerin verilmesi 

aşamasında sadece uygun maliyetler dikkate alınır. 

 

Harcamaların uygun maliyet sayılabilmesi için bütçede 

öngörülmüş olması ve iş planının yürütülmesi için gerekli 

olması aranır. 

 

Uygun maliyetlerin yapılacak gerçek maliyetlere dayalı 

olması gerekir. 

 

Uygun maliyetlerin Kümelenme Teşebbüsü’nün hesaplarında 

kayıtlı, tanımlanabilir, doğrulanabilir olması ve orijinal 

belgelerle desteklenmesi esası geçerlidir. 

 



KÜMELENME DESTEKLERİNDE 

 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER 

Kümelenme programı kapsamında desteklerin verilmesi 

aşamasında uygun olmayan ve ödeme yapılmayan 

maliyetler şu şekildedir. 

Borçlar ve oluşabilecek zararlar için oluşturulan karşılıklar 

Faiz borçları 

Aynı aynda başka bir kamu kaynağından finanse edilen 

kalemler 

Küme destek sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılan 

harcamalar 

Piyasa fiyatlarının üzerindeki maliyetler 



KÜMELENME DESTEKLERİNDE 

 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER 

Kümelenme teşebbüsü ile ilişkilendirilmemiş maliyetler 

Arazi satın alınması, kiralanması, bina inşaat yapım 

harcamaları 

Sadece bina tadilat ve yenileştirme ile ilgili bina yapım, 

bakım, onarım işlerinin küme teşebbüsü iş planı toplam 

bütçesinin %5’ini aşan kısmı 

Para cezaları 

Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve 

diğer hazırlık faaliyetlerinin maliyetleri 


