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AB Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA) II: Rekabetçi Sektörler Programı İkinci Çağrısı – 1.2 Yaratıcı Endüstriler  

Sözleşme makamının T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA – II) çerçevesinde yürütülen 

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki 2019 yılı içerisinde eşzamanlı iki çağrı ilan edilmiştir. Bu çağrılardan bir tanesi 1.2 Yaratıcı Endüstriler’dir (Creative 

Industries).  Bu çağrı kapsamında teklif edilen projelere dair mal ve hizmet satın almaları, sözleşme makamı olan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başvurusu 

kabul edilerek destekten yararlanmaya hak kazanan “Desteğin Nihai Yararlanıcısı (End Recepient of Assistance – ERA)” adına gerçekleştirilecektir. Proje 

teklifleri İngilizce olarak hazırlanacaktır. 

Çağrı, uzatmalarla birlikte 19 Haziran 2019 tarihinde başvuruya kapanmıştır. 

Aşağıdaki bilgiler 

• Mevzuat ve Kaynaklar 

• Çağrı kapsamında belirlenmiş olan Öncelikler 

• Yaratıcı Endüstrilerin Listesi 

• Kimler başvurabilir? 

• Proje Ortaklığı 

• Projelerin yürütüleceği yer 

• Projelerin uygulama süreci ve süresi 

• Projelerden beklenen çıktılar 

• Uygun proje faaliyetleri 

• Destekleme 

• Desteklenen harcama kalemleri 

• Dikkat edilmesi gereken hususlar 

• Daha fazla bilgi ve sorularınız için 
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Mevzuat ve Kaynaklar 

• Rekabetçi Sektörler Programı internet sitesi 

• Başvuru Rehberi 

• Online başvuru sistemi 

Çağrı kapsamında belirlenmiş olan Öncelikler 

• Mal ticaretine konu olan sektörlerdeki rekabetçiliği geliştirmek amacıyla daha yüksek katma değerli bir hizmet sektörüne doğru dönüşümün 
desteklenmesi 

• Yaratıcı Endüstrilerin imalat ve hizmet sektörleri ile bağlantılarını güçlendirmek suretiyle rekabetçiliği ve yaratıcı endüstrilerin ulusal ekonomiye 
katkılarının artırılması 

Yaratıcı Endüstrilerin Listesi 

Kapsam NACE Kodu Açıklama 

Mimarlık 71.11 Mimarlık ofisleri 

Tasarım 74.10 

Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (endüstriyel tasarım, moda tasarımı, 
ürün tasarımı, grafik tasarım) 

Oyun 58.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması 

Bilişim ve Yazılım 

58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması 

63.12 Web portalları 

62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri 

TV ve Film 

59.11 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri 

59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri 

59.13 Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri 

59.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri 

60.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri 

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/cati/?bref=PROGRAM&kref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1&sref=Bilgilendirme%20Toplant%C4%B1lar%C4%B1
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/accounts/login
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=71.11&ustKod=71.11&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875908
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=74.10&ustKod=74.10&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875956
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=58.21&ustKod=58.21&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875726
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=58.29&ustKod=58.29&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875728
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=63.12&ustKod=63.12&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875786
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=62.01&ustKod=62.01&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875773
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=59.11&ustKod=59.11&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875732
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=59.12&ustKod=59.12&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875734
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=59.13&ustKod=59.13&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875736
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=59.14&ustKod=59.14&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875738
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=60.20&ustKod=60.20&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875751
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Kapsam NACE Kodu Açıklama 

77.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması 

Kimler başvurabilir? 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve kanunlarına göre kurulmuş: 

• Üniversiteler 

• Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Yönetici Şirketleri 

• Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO’lar) 

• Araştırma Merkezleri ve Tasarım Merkezleri (Şirket statüsünde olanlar da tüm hissedarlarının kamu kurumu/kuruluşu statüsünde olması ve yetkili 
organlarınca yazılı ve resmi bağlayıcılığı olacak şekilde proje kapsamındaki son ödemeden itibaren en az 5 yıl boyunca proje faaliyetlerinden elde 
edilen gelirleri temettü olarak dağıtmayacağına dair karar almaları kaydıyla uygun başvuru sahibidirler.) 

• Kalkınma Ajansları  

• Belediyeler 

• İş Dünyasını Temsil Eden Örgütler 

• Sektör Dernekleri ve Vakıfları 

Proje Ortaklığı 

• Teknik Destek komponenti kapsamında gerçekleştirilecek olan kapasite artışı faaliyetleri dışındaki tüm projelerde ortaklık kurulması şartı 
bulunmaktadır.  

• Ortak olabilecek kurum ve kuruluşların kapsamı, uygun başvuru sahipleri için belirlenen kapsam ile aynıdır. 

o Üniversiteler 

o Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Yönetici Şirketleri 

o Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO’lar) 

o Araştırma Merkezleri ve Tasarım Merkezleri (Şirket statüsünde olanlar da tüm hissedarlarının kamu kurumu/kuruluşu statüsünde olması ve 
yetkili organlarınca yazılı ve resmi bağlayıcılığı olacak şekilde proje kapsamındaki son ödemeden itibaren en az 5 yıl boyunca proje 
faaliyetlerinden elde edilen gelirleri temettü olarak dağıtmayacağına dair karar almaları kaydıyla uygun başvuru sahibidirler.) 

https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.do?surumId=1136&kod=77.22&ustKod=77.22&seviye=1&detay=E&turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&satirId=4875999
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o Kalkınma Ajansları  

o Belediyeler 

o İş Dünyasını Temsil Eden Örgütler 

o Sektör Dernekleri ve Vakıfları 

• Proje ortaklarından en az birinin tüzel kişilik türü ile Başvuru Sahibinin tüzel kişilik türü birbirinden farklı olmalıdır. Ortaklardan birinin farklı olması 
halinde diğer ortak(lar) Başvuru Sahibi ile aynı türde tüzel kişiliğe sahip olabilir.  

o Ör. Bir başvuru sahibi ve bir ortaktan oluşan bir projede, başvuru sahibi de ortak da üniversite olamaz. Eğer ortaklığa bir başka türdeki tüzel 
kişilik (ör. belediye) dahil olursa başvuru yapabilirler. 

• Bir başvuru sahibi en fazla bir projede ortak olarak yer alabilir. 

• Bir kurum/kuruluş, en fazla iki projede ortak olarak yer alabilir. 

Projelerin yürütüleceği yer 

Projeler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her yerde yürütülebilir*; ancak aşağıda listesi verilen orta – yüksek ve yüksek gelir düzeyindeki bölgelerden 
gelecek başvurulara öncelik tanınacaktır.  

Gelir Düzeyi Bölge 

Yüksek Gelir Grubu • TR10 (İstanbul) 

• TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 

• TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 

• TR51 (Ankara) 

• TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 

• TR31 (İzmir) 

• TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 

Orta – Yüksek Gelir 
Grubu 

• TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 

• TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 

• TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 

• TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 

• TR62 (Adana, Mersin) 
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Gelir Düzeyi Bölge 

• TR52 (Konya, Karaman) 

• TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 

* Bazı proje faaliyetleri Türkiye dışında da gerçekleştirilebilir. 

Projelerin uygulama süreci ve süresi 

• Projelerin uygulanması için azami süre 30 ay’dır. 

• Proje yaşam döngüsü: 

o Sözleşme makamınca proje konseptlerinin olgunlaştırılması  

▪ Açık çağrı ile proje tekliflerinin toplanması ve değerlendirme sonucu kısa listelerin oluşturulması 

▪ Kısa listeye giren başvuru sahipleri ile Protokol imzalanması 

▪ Operasyon Tanımlama Belgelerinin (Operation Identification Sheet – OIS) resmî olarak onaylanması 

• Seçilen başvuru sahiplerinin imzalanacak Protokolün ardından en geç 4 ay içerisinde Operasyon Tanımlama Belgelerini 
(Operation Identification Sheet – OIS) hazırlamaları gerekmektedir. 

o Proje kapsamında yapılacak satın almalara dair ihale dosyasının hazırlanması (Prensip olarak OIS’in resmî olarak onaylanması/Operasyon 
Sözleşmesinin imzalanması ile başlar; ancak tercih edilen OIS’in olgunlaştırılması esnasında gerçekleştirilmesidir.) 

▪ Seçilen başvuru sahiplerinin imzalanacak Operasyon Sözleşmesinin ardından en geç 6 ay içerisinde ihale dokümanlarını hazırlamaları 
gerekmektedir. 

o İhalelerin gerçekleştirilmesi ve yükleniciler ile sözleşmelerin imzalanması  

▪ Tüm projelerin, 2021 yılının ilk çeyreğine kadar uygulamaya (sözleşme imzası) hazır olmaları beklenmektedir. Başvuru sahibi ve 
ortakların (eğer proje kapsamında öngörülüyorsa) altyapılarının ve tesislerinin alınacak makine ve ekipman için gerekli fiziksel şartları 
sağlaması gerekmektedir. Tesisler için yapı kullanma izin belgesi ibrazı aranacaktır. 

o Sözleşmeler tahtında öngörülen işlerin ifa edilmesi 

o Projelerin sürdürülebilirlik dönemi 

▪ Projelerin tamamlandıktan sonra en az 5 yıl süresince proje hedefleri doğrultusunda işlevselliklerini sürdürmeleri beklenmektedir. 
Proje kapsamında temin edilen mal ve malzemelerin yapılarında ve uygulama koşullarında önemli bir değişiklik yapılmadan proje 
tamamlandıktan sonra en az 5 yıl süresince işler durumda olması gerekmektedir. Destekle temin edilen ekipmanların ERA’nın 
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mülkiyetinde kalması gerekmektedir. Eğer proje gereği alınan ekipmanların ortaklara veya son kullanıcılara devri öngörülüyorsa 
başvuruda açıkça belirtilmelidir. 

• Çağrı ve değerlendirme süreci takvimi (uzatmalar sonucu güncellenmiş): 

o Açıklama talepleri için son tarih: 30.05.2019 

o Açıklama taleplerinin yanıtlarının yayınlanması için son tarih: 31.05.2019 

o Başvuruların sistemden iletilmesi için son tarih: 19.06.2019 

o Başvuruların elden teslimi için son tarih: 28.06.2019 

o Kısa listeye seçilen başvuru sahiplerine niyet mektuplarının iletilmesi: Kasım 2019 

o İlave kontrollerin tamamlanması: Aralık 2019 

o Kabul ve reddedilen projelere dair bildirimler ve Protokolün imzalanması: Ocak 2020 

o OIS dokümanının olgunlaştırılarak onaylanması ve Operasyon Sözleşmesinin imzalanması: 2020 yılının ilk çeyreği 

Projelerden beklenen çıktılar 

Çıktı türü Beklenen Çıktılar 

Sonuç Göstergeleri 

• R2. Satışlarını ve/veya ihracatını artıran KOBİ sayısı 

• R4. Yeni kurulan işletme sayısı 

• R5. Kurulan kuruluş ve işletmelerde oluşan yeni istihdam 

• R8. Yeşil yatırım/çözüm ortaya sunan KOBİ sayısı 

Çıktı Göstergeleri 

• O.2 Desteklenen Yaratıcı Endüstri ürünü sayısı 

o Bu çağrı kapsamında desteklenen projeler, aşağıda listelenen çıktı göstergelerinden bir 
veya daha fazlasına da katkı sağlayabilir. 

▪ Yaratıcı Endüstri Sektörleri ile imalat ve hizmet sektörlerini bir araya getiren 
kurulan veya desteklenen Yaratıcılık Merkezi* ve Kümelerin sayısı 

▪ Yaratıcı Endüstriler ve imalat sektörleri arasında kurulan/geliştirilen ortakların 
sayısı 

▪ İnovasyon ve büyümeye yönelik olarak "tasarımı" kullanan KOBİ sayısı 
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Çıktı türü Beklenen Çıktılar 

• Yaratıcılık, tasarım, tasarım yönetimi ve yeni teknolojiler odağında yeni beceriler kazanan kişi 
sayısı 

* Yaratıcılık Merkezi (Creative Hub): Fiziksel ve sanal ortamda oluşturulmuş ve yaratıcı insanları bir araya getiren bir yerdir. Yaratıcı, sosyal, kültürel ve teknolojik sektörlerde çalışma ortamı ve 
networking desteği sağlayarak iş geliştirme ve toplumla etkileşime geçme imkânı sunan ortamlardır. Ortak çalışma alanları, merkezleri, kümeler, inkübatörler bu kapsamda değerlendirilebilir. 
Statik, mobil ve çevrimiçi olabilirler. Yaratıcılık Merkezleri aşağıdaki amaçlar için oluşturulabilirler: 

• Ev sahipliği yaptıkları fikirler, projeler ve organizasyonlara yönelik kısa ya da uzun vadeli olarak etkinlikler, eğitimler, kapasite geliştirme faaliyetleri ve küresel fırsatlar da dahil olmak 
üzere hizmet ve/veya teknik imkân tabanlı destek sağlamak  

• Bünyesindeki topluluk içerisinde işbirliği ve ağ geliştirmeyi kolaylaştırmak 

• Araştırma ve geliştirme merkezlerine, kurumlara, yaratıcı ve yaratıcı olmayan endüstrilere erişimi sağlamak 

• Daha geniş kitlelerle iletişime ve etkileşime geçmeyi sağlamak, aktif bir iletişim stratejisi geliştirmek 

• Yükselmekte olan yetenekli kişilerin destekçisi olmak ve takdir edilmesini sağlamak, modern uygulamaların sınırlarını keşfetmek ve inovasyona yönelik olarak risk almak 

Uygun proje faaliyetleri 

Faaliyet Grubu Uygun Faaliyetler 

Eco-System Development 
- Enabling Environment 

• Establishing and/or improving and managing design, technology, innovation labs, incubation and/or accelerator programmes 
covering dedicated support services, workspace, connectivity, mentoring and coaching to create and market new products 

• Developing/improving creative hubs or clusters to provide interdisciplinary collaboration environments for creatives, 
entrepreneurs, manufacturing and service sector professionals, 

• Establishing and/or improving capacities of Common Use Facilities (physical facilities, prototype labs, platforms including the online 
ones) utilisation of which is open to SMEs, entrepreneurs and creatives, 

• Setting up and/or expanding experiment spaces/labs/interfaces where collaboration among different sectors and actors is possible 

• Building up and expanding technological ecosystem for the creative industries’ needs and by fostering collaborations between the 
creative industries, SMEs and providers of innovative ICT solutions 

• Establishing and/or enhancing digital platforms to disseminate know-how and expertise on relevant topics 

Capacity Building and 
Networking Activities 

• Analysing creative industry skills gaps and shortages in the manufacturing and service sectors, and developing a bespoke training 
programme to address those needs and constraints 

• Analysing the needs of CIs with a view to design tailor-made trainings aimed at overcoming the skills gap detected 
(technicalprofessional skills, management skills, and soft skills related to CIs) 
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Faaliyet Grubu Uygun Faaliyetler 

• Organising capacity building, knowledge and creative skills development activities (creativity, digital creativity, smart digital content, 
creative entrepreneur) 

• Developing education platform: training, courses, open lectures, mentorship and other diverse programmes aimed at design 
professionals, creative professionals, entrepreneurs and companies 

Creative industry product 
development and 
commercialization 

• Design, idea and content/product development activities like idea camps, hackathons, etc. 

• Design support programmes that use design thinking, methods and processes to improve products, services and business strategy 

• Product innovation support programmes to turn ideas into successful commercial products 

• Providing advisory supports for creative industry products in the fields of product development, prototyping, marketing, 
commercialisation, finance, exports and IP 

• Strategy development for internationalisation including brand development for the outputs 

• Branding (including location’s branding) 

Destekleme 

• Gösterge bütçe: € 20 milyon 

• Proje başına destek tutarı: 

o Alt limit: € 2 milyon 

o Üst limit: € 5 milyon 

• Destekleme oranı: Azami %100 

Desteklenen harcama kalemleri 

Komponent Açıklama Mal/Hizmet tipleri 

Mal alımı 
komponenti 

• Proje kapsamında alınması gerekli olan malların 
imal edilmesi, teslimi, boşaltımı, kurulumu, devreye 
alınması, muayenesi, testleri, eğitimi, bakımı, satış 
sonrası hizmetleri ve garanti hizmetlerini 
kapsamaktadır. 

• Makine ve ekipman (bilgisayar, endüstriyel ve ticari cihazlar dahil) 

• Özel araçlar 

• Bilgisayar yazılımı ve lisanslar 

• Bilgi ve veri kaynaklarına abonelikler 

• Mobilya ve müştemilat 
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Komponent Açıklama Mal/Hizmet tipleri 

• Spesifik teknik şartname detaylarına göre 
hazırlanmış Proforma faturalar ve/veya fiyat 
teklifleri (€ 10.000 üzeri kalemler için) sunulması 
gerekmektedir. 

Hizmet alımı 
komponenti 

• Teknik Destek ve Kapasite Geliştirme faaliyetlerini 
kapsamaktadır. Hizmet alımları genellikle dış 
kaynaklı bilgiden yararlanmak amacıyla 
yapılmaktadır. 

• Başvuru sahibinin yürütülecek faaliyetler, beklenen 
çıktılar ve planlanan hizmet sözleşmesi süresi göz 
önünde bulundurularak profiller, deneyim, 
uzmanlık ve yetkinliklere dayalı olarak uzmanlık 
giderlerini tahmin etmesi beklenmektedir. 

• Danışmanlık (yönetsel kabiliyetler dahil) 

• Mentorluk ve eğitim 

• Kilit ve kilit olmayan uzmanlar uygun hizmet alım gideridir. Başvuru sahibi ve ortakların 
çalışanları, uzmanlık temini kapsamında uygun gider değildir. 

• Analitik dokümanlar ve analizler (ör. benchmark, araştırma çalışmaları, piyasa analizi, değer 
zinciri analizi, haritalama vb.) 

• İhtiyaç analizi dokümanları ve raporları 

• Yazılım geliştirme 

• Eğitim kursları (etkinlik mekanı, lojistik, eğitim materyalleri), çalışma ziyaretleri, ikili iş 
görüşmeleri, tercüme, yurt içinde ve yurt dışında fuar katılımları, pazarlama, tanıtım amaçlı 
etkinliklere katılım ve etkinlik düzenleme, ulusal ve uluslararası yarışmalar, kapasite artırma 
aktiviteleri vd. uygun maliyetlerdendir.   

Dikkat edilmesi gereken hususlar 

• Başvuru yapmadan önce Başvuru Rehberi, Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi ve Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden Proje Tanımlama 
Dokümanı Oluşturma Kılavuzunun incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

• Proje kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu ERA veya ortaklar nezdinde gelir oluşabilir. Proje kapsamında elde edilen tüm gelirlerin proje 
bitiminden 5 yıl sonrasına kadar projeye tekrar yatırım olarak geri döndürülmesi gerekmektedir. 

• İkinci el ekipman alımı, arazi veya bina kiralama ve satın alımı, inşaat, renovasyon, tadilat, sarf malzemesi, aynî katkılar, KDV dahil vergiler, Avro 
hesapları ile ilgili finansal işlem giderleri, bankacılık giderleri ve teminat mektuplar vb. desteklenmemektedir.  

• İhale dokümanı hazırlanması için alınan danışmanlık hizmetleri, uygun maliyet değildir. 

• Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ve yanıtları: 
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/cati/?bref=PROGRAM&kref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1&sref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1%20Hakk%C4
%B1nda%20Gelen%20Sorular  

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/media/dokumanlar/cisop_guideline_12.pdf
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/media/dokumanlar/cisop_ph_rehberi_29.03.19-FINAL_web-sitesine-yuklenecek-versiyon_pDahLKY.pdf
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/media/dokumanlar/Elektronik-Basvuru-Sistemi-Kullanici-Kilavuzu_S2jBYFD.pdf
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/media/dokumanlar/Elektronik-Basvuru-Sistemi-Kullanici-Kilavuzu_S2jBYFD.pdf
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/cati/?bref=PROGRAM&kref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1&sref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Gelen%20Sorular
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/cati/?bref=PROGRAM&kref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1&sref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Gelen%20Sorular
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Daha fazla bilgi ve sorularınız için 

Çağrı ile ilgili sorular, 30/05/2019 saat 17.00'ye kadar çağrı başlığı (1.2 Creative Industries, CISOP 1.2/01) belirtilmek kaydıyla rsp.cagri@sanayi.gov.tr adresine 
iletilebilir. Yanıtlar Sıkça Sorulan Sorular kısmında yayınlanacaktır. 

mailto:rsp.cagri@sanayi.gov.tr
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/cati/?bref=PROGRAM&kref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1&sref=Bilgilendirme%20Toplant%C4%B1lar%C4%B1

