
KOBİ TEKNOYATIRIM

DESTEK PROGRAMI
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Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 
ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini 

sağlamak amacıyla işletmelerce 
gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.
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PROGRAMIN AMACI

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
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Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer 
alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak 

ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini 
sağlamak amacıyla işletmelerce 

gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.
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PROGRAMIN AMACI

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
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KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar 
tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan 

Patent belgesi ile koruma altına alınan

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan

Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı 
belgelenen 

Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen

5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu 
ortaya çıktığı belgelenen prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü 
kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış 
işletmeler başvuru yapabilir. 

1-Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

BAŞVURU KOŞULLARI
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KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

BAŞVURU KOŞULLARI

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi
başvuruları için; yatırım projesine konu orta yüksek ve yüksek teknoloji
alanında yer alan ürünün, “Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün
Listesi” içerisinde yer alması esastır.
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KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

Proje Süresi:
En az 8 en çok 36 ay

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin 
üretimi ve ticarileştirilmesi

Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve 
cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimi 
ve ticarileştirilmesi

Düşük ve orta düşük teknoloji 
Geri ödemeli 700.000 TL 

Geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 
1 milyon TL

Orta yüksek ve yüksek teknoloji 
Geri ödemeli 4.2 milyon  TL 

Geri ödemesiz 1.8 milyon TL olmak üzere toplam 
6 milyon TL

Geri ödemeli 4.2 milyon  TL 
Geri ödemesiz 1.8 milyon TL olmak üzere toplam 

6 milyon TL

Destek Oranı:
%60 (%30 Geri Ödemesiz +%70 Geri 
Ödemeli veya 
Sadece %70 Geri Ödemeli)
Personel Gideri Desteği %100 Geri 
Ödemesiz 6



 Makine-teçhizat desteği
 Üretim hattı tasarım giderleri desteği
 Yazılım giderleri desteği
 Personel gideri desteği
 Eğitim ve danışmanlık desteği
 Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

 Erken Ödeme: Geri ödemeli destek 
tutarının %35’i

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

DESTEK UNSURLARI
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KOSGEB KOBİ ve 

Girişimcilik Ödülleri 

kapsamında kategori 

birincisine %10,

Açık Kaynak Kodlu Yazılım 

kullanımının uygun 

bulunması durumunda %15, 

Yatırım projesine konu satın 

alınacak makine- teçhizat ve 

yazılımın yerli malı olması 

durumunda %15

1 2 3

destek oranlarına ilave edilir ancak her halükarda toplamda ilave edilecek oran %15’i geçemez

İLAVE DESTEK ORANLARI

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
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KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

Başvuru Başvurunun Kontrolü
KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden; 

Uygulama Birimlerine
Değerlendirme için sevk, 
Düzeltme İstenmesi, Ret

KomiteFaaliyetlerin Yürütülmesi

Ödeme Projenin Tamamlanması
Yatırım projesinin tamamlanması

Projenin İzlenmesi
3 yıl boyunca işletmenin her yıl izlenmesi

Kurul
Nihai Karar

Projenin İzlenmesi

4’er aylık dönemler halinde 
Değerlendirme ve Karar 

DESTEK SÜREÇLERİ

9

Prototip İncelemesi
(b, c, e, f bentleri 
kapsamında yapılan 
başvurular için) 

Yerinde İncelemeler
Orta yüksek veya yüksek teknoloji 

alanında ya da cari işlemler hesabına 
katkı sunan ürün listesinde ise teknik
inceleme ve mali analiz hazırlanması
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1

Makine-teçhizat desteği
Yatırım projesine konu ürüne yönelik makine-teçhizat ve 

kalıp giderlerine geri ödemesiz ve geri ödemeli birlikte veya 
sadece geri ödemeli destek verilir.

Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıbın yeni olma veya 
ithal edilenler için ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım 

projesi başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında şartı aranır. 

2

Personel gideri desteği
Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek 
personel için geri ödemesiz destek verilir.

Destek tutarı, destek programı kapsamında sağlanan geri
ödemesiz destek üst limitinin %30 (otuz)’ unu geçmeyecek şekilde
destekleme kararının alındığı komitede belirlenir.

5
Yazılım giderleri desteği

Yatırım projesine konu ürüne yönelik yazılım 
giderlerine geri ödemesiz ve geri ödemeli birlikte 

veya sadece geri ödemeli destek verilir.

Yeni alınacak yazılımın lisans bedeli ve/veya proje süresi
içindeki zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için destek sağlanır.

6
Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği 
Yatırım projesine konu ürünün tanıtımına ve 
pazarlanmasına ilişkin giderlere ve yurt dışı fuarlara 
katılım giderlerine geri ödemesiz ve geri ödemeli birlikte 
veya sadece geri ödemeli destek verilir.

Destek üst limiti 200.000 TL

3
Üretim hattı tasarım giderleri desteği

Üretim hattı tasarımına yönelik geri ödemesiz ve geri 
ödemeli birlikte veya sadece geri ödemeli destek verilir.

Desteteklemeye esas tutar; makine-teçhizat ve kalıp giderleri için
onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın % 3 (üç) ’ünü

geçemez

4

Eğitim ve danışmanlık desteği
Yatırım projesi süresince alacağı danışmanlık hizmeti ile 
eğitim hizmeti giderlerine geri ödemesiz ve geri ödemeli 
birlikte veya sadece geri ödemeli destek verilir.

Destek üst limiti: 
• Düşük veya orta düşük teknoloji için 30.000  TL
• Orta yüksek veya yüksek teknoloji için 150.000 TL

DESTEK SÜRECİ Destek oranı, personel gideri desteği hariç olmak üzere, % 60 (altmış) olup; 
destek tutarının %70 (yetmiş)’i geri ödemeli ve %30 (otuz)’u geri ödemesiz 

veya sadece %70 (yetmiş)’i geri ödemeli olarak verilir. Destek Unsurları



Değerlendirme Kriterleri

Yatırım Projesinin Ekonomik Etkisi

İşletmenin ve Yatırım Projesinin Teknik Yeterliliği

Yatırım Yerinin Fiziki Yapı Yeterliliği 

Yatırım Faaliyet-Zaman Planlaması 

Bütçe ve Maliyet Etkinliği 

Yatırım Projesinin Sürdürülebilirliği 



TAMAMLAMA VE DESTEK SONRASI İZLEME

PROJE SONRASI İZLEME

Sonlandırılan ve geri tahsil kararı alınmayan yatırım projeleri de sonlandırma tarihinden itibaren 
1 (bir) yıl sonra başlamak üzere her yıl 1 (bir) kez olmak üzere toplam 3 (üç) yıl süre ile izlenir.

Yatırım projesi sonrası izleme, proje sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla sorumlu personel
tarafından, projenin başarılı tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın program bitiş
tarihinden 1 (bir) yıl sonra başlar.

Yatırım projesi sonrası izleme Proje Sonrası İzleme Formu düzenlenerek her yıl 1 (bir) kez olmak 
üzere toplam 3 (üç) yıl süre ile yapılır.



Gıda Sektörü Destek Bilgileri

2.136.161,1 TL 2 Proje

3 proje 3.127.631 TL

NACE 10 ve 11

NACE 28.93.01

2.615.552,53 
TL

4 
proje
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Her türlü sorunuz ve detaylı bilgi için

Bize Ulaşın

ADRES
Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32

06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

TELEFON
0312 595 28 00

e-Posta

teknoloji @kosgeb.gov.tr

yerlilestirme@kosgeb.gov.tr

cavide.pehlivan@kosgeb.gov.tr
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İlginiz için teşekkürler.


