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• KOBİ’ler 

• 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler 

 

 
 

• Programın amacı:  

a) Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve 

ticarileştirilmesi ile  

b) Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı 

sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerin 

yatırımlarını desteklemeyi sağlamaktır. 

• (a) bendi kapsamında yapılacak başvurunun, en çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge 

projesini tamamlamış olduğunu gösteren aşağıdaki belgeli ürünlere sahip işletmeler 

tarafından yapılması gerekmektedir.  

a) Çeşitli kurumlar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenmiş ar-ge ve yenilik 

projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler; 

b) Patent belgesi ile koruma altına alınan ürünler, 

c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürünler, 

ç) Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi alan ürünler, 

d) Teknoloji geliştirme bölgelerinde ortaya çıkan ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda 

ortaya çıkan ürünler, 

e) TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde ortaya çıkan ürünler, 

f)Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen ar-ge faaliyetleri sonucunda 

ortaya çıkan ürünler, 

g) Ar-Ge merkezlerinde yürütülen ar-ge ve yenlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 

ürünler, 

• (b) bendi kapsamında yapılacak başvurular içinse; 

a) Ürünün orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında olması, 

b) Ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması esastır.  

•  Destek süresi en az 8, en fazla 36 ay olup; destek oranı personel gideri hariç 

%60’tır. 

• (a) bendi kapsamında yapılacak başvurular için azami destek miktarı düşük ve 

orta düşük teknoloji alanları için 600.000 TL hibe, 1.400.000 TL geri ödemeli olmak 

üzere toplam 2.000.000 TL; orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanları içinse 3.000.000 TL 

hibe, 7.000.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.  

• (b) bendi kapsamında yapılacak başvurular için azami destek miktarı ise 3.000.000 

TL geri ödemesiz, 7.000.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir. 

• Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için sağlanacak destek miktarının %30’u hibe, 

%70’i geri ödemeli olarak sunulmaktadır. Ancak söz konusu kalemlerin yerli malı 

tebliğine uygun olması veya projede açık kaynak kodlu yazılım kullanılması halinde 

hibe oranı 15 puan artırılarak, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak 

uygulanabilmektedir. 

• Personel giderleri için sağlanacak desteğin tamamı geri ödemesiz olup; personel 

gideri desteği üst limiti, düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için 

180.000 TL, orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için 900.000 TL’dir 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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• İşletme, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’ndan projesinin 

tamamlanmasının bir yıl sonrasında tekrar yararlanabilmektedir. 

• Proje kapsamında satın alınan makine, teçhizat, donanım ve yazılım 3 yıl boyunca 

kiralanamaz veya devredilemez. 

  

 
 

• Program sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir.  

 
 

KOSGEB online başvuru linki https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ 

 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/

