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T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI  

2023 YILI DESTEK PROGRAMLARI İLAN METNİ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren 

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2023 Yılı Destek Programları kapsamında 21.10.2022 (Cuma) 

tarihinde aşağıdaki programlar ilan edilecektir: 

 kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan 40 Milyon TL bütçeli Turizm 

ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP) ve 

 imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak hazırlanan 20 Milyon TL 

bütçeli KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı 

(KOBİSTFİN)  

Programlar kapsamında aşağıdaki takvime uygun olarak çevrimiçi ortam üzerinden bilgilendirme 

toplantısı ve içeriği aynı olmak üzere farklı tarihlerde 2 eğitim toplantısı düzenlenecektir: 

Program 
Toplantı 

Türü 
Tarih Toplantı Bilgileri 

TUTAP 

Bilgilendirme 
21.10.2022 

(10:00 - 11:30) 

Bağlantı: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN

_8QCEZ8tRRy2qtFNLxOoq2Q 

Kimlik: 816 6069 4004 

Parola: 314879 

Eğitim-1 
01.11.2022 

(13:30 - 17:30) 

Bağlantı: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN

_p-dqZGTRSOq0H9bOvIX7pA  

Kimlik: 859 2420 1376 

Parola: 335675 

Eğitim-2 
08.11.2022 

(13:30 - 17:30) 

Bağlantı: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN

_fRNTi2pMSUisY2odErPTYg  

Kimlik: 870 3428 7526  

Parola: 270467 

KOBİSTFİN 

Bilgilendirme 
21.10.2022 

(14:00 - 15:30) 

Bağlantı: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN

_FVWoChoWS0GXy6oSnOg3XQ  

Kimlik: 819 8221 8858  

Parola: 144054 

Eğitim-1 
02.11.2022 

(14:00 - 17:00) 

Bağlantı: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN

_YMljYTpGS1i9TYlYfVMBdA  

Kimlik: 828 4582 8432 

Parola: 554610 

Eğitim-2 
09.11.2022 

(14:00 - 17:00) 

Bağlantı: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN

_WeTbr7EyQmyA4ATCCTQdAQ  

Kimlik: 839 3296 8993 

Parola: 252370 

Programlar hakkında ayrıntılı bilgiye ilan tarihinde Ajans internet sitesinde 

(http://www.zafer.gov.tr) yayınlanacak olan başvuru rehberlerinden ulaşılabilir. 
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Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP) 

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 40 Milyon TL olan 

TUTAP kapsamında TR33 Bölgesi’nin turizm ve kırsal alan potansiyelinin değerlendirilerek 

yerelde istihdam olanaklarının, kaynak verimliliğinin ve refah düzeyinin artırılması 

amaçlanmaktadır. 

Proje başına 750.000 TL ile 4.000.000 TL arasında %75’e varan oranda hibe desteği verilecektir.  

TUTAP kapsamında aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir: 

1) Alternatif turizm (doğa, inanç, karavan, spor, tarih ve kültür, termal) ve yaratıcı turizm 

faaliyetleri açısından Bölgede öne çıkan merkezlerin cazibesini ve bilinirliğini artıracak 

altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi 

2) Kırsalda tarımsal üretimde katma değeri artıran, kaynak verimliliği sağlayan ortak faydaya 

yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması 

3) Coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen katma değeri artırmaya yönelik olarak istihdam 

odaklı üretim ve hizmet merkezlerinin oluşturulması; coğrafi işaretli ürünlerin markalaşma 

düzeyinin artırılması 

KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN) 

KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olduğu ve toplam bütçesi 20 Milyon TL olan KOBİSTFİN 

kapsamında TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin istihdam ve yüksek 

katma değerli üretim odağında rekabet gücünün artırılması amaçlanmakta olup ilgili aracı 

kuruluştan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman gideri (kar tutarı) Ajans tarafından 

karşılanacaktır.  

Proje bütçeleri asgari 500.000 TL; en az 1 genç istihdamı gerçekleştirilecek olan projelerde azami 

1.000.0000 TL, en az 3 genç istihdamı gerçekleştirilecek olan projelerde azami 3.000.000 TL ve en 

az 5 genç istihdamı gerçekleştirilecek olan projelerde ise azami 5.000.000 TL’dir.  

KOBİFİN kapsamında aşağıdaki önceliklere yönelik projeler desteklenecektir: 

1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

2) Ürün ya da kaynak verimliliği odaklı üretim süreci yenilikleri yapılması 

3) İthal ikamesi ya da ihracat potansiyeli olan ürünlere yönelik yeni yatırımların hayata 

geçirilmesi 

 

İletişim 

İlgili Ajans Birimi : Program Yönetimi Birimi (PYB) 

Tel : 0274 271 77 61-62 (TUTAP Dahili:182, KOBİSTFİN Dahili: 186) 

E-Posta : pyb@zafer.gov.tr | pyb@zafer.org.tr 

İnternet Sitesi : http://www.zafer.gov.tr 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 
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