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KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI

Amacı ve Kapsamı Destek Kalemleri

Destek Özellikleri

İşletmelerin Ar-Ge veya yenilik
faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni
ürün/ürünlerin üretimini ve
ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları
desteklemek suretiyle ihracatı artırmak
ve ülke ekonomisine katma değer

sağlamaktır

a)Makine-teçhizat desteği
b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği
c)Yazılım giderleri desteği
ç)Personel gideri desteği
d)Eğitim ve danışmanlık desteği
e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

Destek Türü :                 Geri Ödemesiz+ Geri Ödemeli
Destek Miktarı: 5.000.000 TL %60 G. Ödemesiz+%40 

geri  ödemeli* (orta-yüksek ve yüksek teknoloji )
500.000 TL %60 G. Ödemesiz 

+%40 geri ödemeli* (orta-düşük ve düşük teknoloji)

Başvuru Dönemi :          Sürekli
*Alınacak makine, teçhizat ve yazılım yerli malı belgesine sahip ise    

destek oranlarına %15 ilave yapılır.
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Kimler Başvurabilir?

KOBİ
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PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı,

KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel,

Aktif durumda,

TTK’da tanımlı gerçek ve tüzel kişi statüsünde

Proje başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olan işletmeler
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PROGRAMDAN YARARLANMA  KOŞULU

KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-
Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan

Patent belgesi ile koruma altına alınan

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan

teknolojik ürüne sahip veya bu hakları devir alan işletmeler başvuru yapabilir.
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 Proje süresi en fazla 36 (otuz altı) aydır. İşletmenin talep etmesi halinde, Kurul kararı ile 6 (altı) aya 
kadar ek süre verilebilir. Verilen ek süre ile birlikte proje süresi toplamda 36 (otuz altı) ayı geçemez.

DESTEK ÜST LİMİTİ

 Orta-düşük ve düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri
ödemesiz olmak üzere toplam 500.000 TL;

 Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya
geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

 Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile
stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile
teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere Başkanlık Makamı
Oluru ile destek üst limitini artırabilir.

PROJE SÜRESİ

DESTEK ORANI

 Makine-teçhizat desteği için %60 geri ödemesiz, %40 geri ödemeli
 Makine-teçhizat desteği haricindeki destekler %60 geri ödemesiz,
 Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, geri ödemesiz

destek oranlarına %15 ilave
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Yazılım Giderleri Desteği

Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği
 yazılı ve görsel medyada tanıtımına ilişkin giderler,          yurtiçi 10.000 TL

yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara  yurtdışı 30.000 TL
reklam verme giderlerine                                                      

 Hazırlatılan/bastırılan broşür ve katalog için 20.000 TL
 Elektronik ticaret (e-ticaret) siteleri için                           yurtiçi 10.000 TL

yurtdışı 30.000 TL
 Yurt dışı fuarlara katılım giderleri 100.000 TL

Makine-Teçhizat Desteği 

Makine-teçhizat ve kalıp 
giderleri (yeni/3 yaş)

Personel Gideri Desteği

Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği
 Makine-Teçhizat ve kalıp giderleri için
onaylanan toplam desteklemeye esas
tutarın %3’ünü geçemez.

Eğitim ve Danışmanlık Desteği
 Düşük ve orta düşük 30.000 TL
 Orta yüksek ve yüksek 150.000 TL
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DESTEK KALEMLERİ
 Lisans bedeli
 Zaman sınırlı lisans 

kullanım bedeli

 Yeni istihdam (proje başlangıcından itibaren son 4 ayda 
istihdam edilmemiş)

 Brüt asgari ücretin Lisans mezuniyetine kadar 2 katı,
Lisans 3 katı, Y.Lisans 4 katı, Doktora 5 katını geçmemek
üzere
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Başvuru Ön Değerlendirme

KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden; 
Uygulama Birimlerine

Eksiklerin bildirimi ve
tamamlanması

Yerinde İncelemeler

Teknik ve mali raporların
hazırlanması

KurulFaaliyetlerin Yürütülmesi

Kabul, ret, revizyon4 aylık dönemsel izleme

Ödeme

Erken ödeme (%25) ve 
4 aylık dönemlerde ödeme

Projenin Tamamlanması

Yatırım projesinin tamamlanması

Projenin İzlenmesi

3 yıl boyunca işletmenin her yıl izlenmesi
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DESTEK PROGRAMI SÜREÇLERİ
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