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KOSGEB TEKNO YATIRIM Destek Programı başlamıştır. 
 

İşbu destek programı çerçevesinde orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime dayalı 
projelere 5.000.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. 

 
Söz konusu destek programının amacı ve kapsamı KOSGEB tarafından şu şekilde açıklanmıştır: 

1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini 

2. Orta- yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak 
ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce 
gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir. 

• Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri 

sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 1 Milyon TL’ ye kadar, 

• Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek 

yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir. 

 
Başvuru yapabilmek için aranan şartlar ise şunlardır: 

1. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünlerin ticarileştirilmesi kapsamında, eğer söz 
konusu ürün prototip aşamasını tamamlamış ve en çok 5 (beş) yıl önce aşağıda belirtilen 
belgelerden birine sahipse; 

o KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası 

fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, 

o Patent belgesi ile koruma altına alınan, 

o Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, 

o Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, 

2. Diğer orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki ürünler için yapılacak olan başvurularda ise şu 

şartlar aranmaktadır: 
o Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması, 

o Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması, 

o Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi, 

o Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması 

 
İşbu destek programı kapsamında desteklenecek olan yatırım projeleri en fazla 36 ay (3 yıl) süreli 

olabilir. 
 
Destek üst limitleri aşağıdaki Tablo-1 de belirtilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo-1 – Destek Üst Limitleri 
 

Teknoloji Alanı Geri Ödemesiz Destek Üst 
Limiti 

Geri Ödemeli Destek 
Üst Limiti 

Toplam Destek Üst 
Limiti 

Orta-Yüksek ve 
Yüksek Teknoloji 

1.500.000TL 3.500.000TL 5.000.000TL 

Düşük ve 
Orta-Düşük 

Teknoloji 

300.000TL 700.000TL 1.000.000TL 

 
Tablo-1’de belirtilen üst limitlere bağlı olarak proje bütçelerinin %60’ı oranında destek 

sağlanacak olup, Tablo-2’de destek kalemleri ve bu destek kalemlerinin destek oranları belirtilmiştir. 

 
 Tablo-2 – Destek Oranları 

Destek Kalemi Geri Ödemesiz Destek Oranı Geri Ödemeli Destek Oranı 

Makine Teçhizat Desteği %30 %70 

Makine Teçhizat Desteği (Yerli 
Malı Belgesine Sahip) 

%45 %55 

Üretim Hattı Tasarım Giderleri 
Desteği 

%30 %70 

Yazılım Giderleri Desteği %30 %70 

Yazılım Giderleri Desteği (Yerli 
Malı Belgesine Sahip) 

%45 %55 

Personel Giderleri Desteği %100 - 

Eğitim ve Danışmanlık Desteği %30 %70 

Tanıtım ve Pazarlama Desteği %30 %70 

 
 Öte yandan, yeni getirilen düzenleme ile desteklenen makine teçhizat desteğinin %5’i oranında 

Bilgi Transferi Desteği ve Test – Analiz ve Referans Numune Desteği teknolojik yatırım yapacak olan 

KOBİlere sağlanacaktır. 

 

 İşbu destek programı ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için bize ulaşabilir ya da 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatir

im-destek-programi adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

Bilgilerinize sunulur. 

                             Saygılarımızla    

Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. 
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