Sayın İlgililer,

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan
vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik
projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ArGe faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve incelemeli patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili
Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler (Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı olması şartı yok) veya
tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amacıyla Teknolojik Ürün
Yatırım Destek Programı (Tekno-Yatırım) 3. çağrısını ilan etmiştir. Başvuru yapacak Gerçek
Kişilerin başvuru öncesinde şirket kurmaları gerekmektedir. Desteklenecek yatırım
konularının Bakanlıkça belirlenen Öncelikli Teknoloji Alanları içerisinde yer alması
gerekmektedir.
Teknolojik Ürün tanımı: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli
işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir
şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürün
Geçmiş çağrılara dair bilgiler: 2014 yılında ilan edilen 1. Çağrı kapsamında toplam 78 proje desteğe hak
kazanmış olup bu projelerin bütçelerinin toplamı 199,5 milyon TL ve projelere sağlanacak toplam destek tutarı
71,7 milyon TL olmuştur. 2015 yıllında ilan edilen 2. Çağrı kapsamında toplam 57 proje desteğe hak kazanmış
olup bu projelerin bütçelerinin toplamı 131,4 milyon TL ve projelere sağlanacak toplam destek tutarı 46,6
milyon TL olmuştur.

Son başvuru tarihi: 25 Aralık 2015, Cuma
Duyuru:
http://www.sanayi.gov.tr/AnnouncementDetails.aspx?annID=11830&l
ng=tr
Online başvuru için: https://biltek.sanayi.gov.tr
Yönetmelik:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19632&MevzuatIliski=0&so
urceXmlSearch=Teknolojik%20%C3%9Cr%C3%BCn
Usul ve Esaslar:
https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Uploads/Documents/Templates/Usul_ve_Esaslar.pdf

Kimler başvurabilir?
• En fazla 5 yıl önce yurtiçinde veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış
olanlar
• Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne, İncelemeli
Patent Belgesi almış olanlar (İncelemeli Patentin, başvuru tarihinden itibaren en az 5 yıllık korumaya
sahip olması şartı aranmaktadır.)
• Başka bir Gerçek veya Tüzel kişinin sahibi olduğu Ar-Ge ve yenilik projesi ile ortaya çıkan teknolojik
ürünün lisans hakkını noter tasdiki ile alarak (Teknoloji Transferi) seri üretim yapacak olanlar (Bakanlık
yetkilisinden şifahen alınan bilgiye göre öz kaynaklar kullanılarak alınmış olan incelemeli patentin noter
tasdikli lisans devri ile üçüncü kişilerce seri üretime çevrilmesi de destek kapsamındadır.)
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliğinin 25. Maddesi uyarınca Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinde (Teknoparklar, Teknokentler) yatırım izni veya Teknolojik Ürün özelliği taşıdığına dair
olumlu rapor alanlar (Yatırım izninin veya olumlu raporun başvuru tarihinden en çok 12 ay önce
alınması şartı aranmaktadır.)

Desteklenen yatırım konuları:
• Desteklenen Öncelikli Teknoloji Alanları:
https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Uploads/Documents/Templates/Oncelikli_Teknoloji.pdf
• Yatırımın Teknolojik Ürün üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı makine ve
teçhizatları içeren, yatırımın yapılacağı yerde yapılaşması tamamlanmış ve aynı üretim konusunda
mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan Komple Yatırımlar ile mevcut
tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata ilave edilecek makine
teçhizat ile farklı bir nihai Teknolojik Ürünün üretimine yönelik Ürün Çeşitlendirmeye yönelik Yatırımlar
desteklenmektedir.

Destek tutarı:
•

KOBİlere: Azami 10 milyon TL

• Büyük Ölçekli İşletmelere: 2 milyon TL (Büyük Ölçekli İşletmeler Kredi Faizi ve İşletme Dönemi
desteklerinden yararlanamamaktadır.)
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması hakkında Yönetmelik:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=K%C3%B
C%C3%A7%C3%BCk%20ve%20Orta

Destek unsurları ve desteklenen harcamalar:
Yatırım Dönemi Destekleri (Azami 36 + 6 ay)
Destek Tutarları
Destek Kalemi

Açıklama

Yatırım Projesi Tutarı
içindeki payı

Küçük ve
Mikro
Ölçekli
İşletmeler
Yerli

Yerli

Makine-

Makine-

Yerli Makine-

Teçhizat

Teçhizat

Teçhizat için

için

için

Orta
Ölçekli
İşletmeler

Büyük Ölçekli
İşletmeler

Azami: 2

Teknolojik Ürünün
Üretimine yönelik
Yatırım Proje
Harcamaları
Makine-Teçhizat
Desteği (hibe)

• Ana Makine
ve Teçhizat bedeli
• Yardımcı
Makine ve
Teçhizat bedeli

(en az bir yıl
vadeli yatırım
kredileri için)

milyon TL

milyon TL

milyon TL

Destek

Destek

%20

oranı: %50

oranı: %40

İthal

İthal

Makine-

Makine-

İthal Makine-

Teçhizat

Teçhizat

Teçhizat için

için

için
Azami: 1

Azami: 4

Azami: 3

milyon TL

milyon TL

milyon TL
Destek oranı:

• Makine,
Araç-Gereç,
Taşıma ve Sigorta
bedelleri
• Montaj
giderleri

Azami: 4

Destek oranı:
Makine-Teçhizat
desteğinden (hibe)
yatırım proje tutarının
azami 10 milyon TL’lik
kısmı için
yararlanılabilmektedir.

• Yatırım
Projesi Fizibilite
Raporu Gideri

Kredi Faiz
Desteği

Azami: 5

Destek

Destek

oranı: %40

oranı: %30

%10

10 milyon TL’ye kadar
kullanılacak kredi için
Yatırım proje tutarının
en fazla 50 milyon
TL’ye kadar olan kısmı
için yararlanılabilir.

%100 oranında.

Büyük Ölçekli
İşletmeler kredi

Kullanılacak kredinin 10
milyon TL’nin üzerinde
kalan kısmı için %50

faiz
desteğinden
yararlanamaz.

oranında.

İşletme Dönemi Destekleri
Destek Tutarları ve Süreleri
Küçük ve
Destek Kalemi

Açıklama

Yararlanma ön koşulu

Mikro
Ölçekli
İşletmeler

Teknolojik ürünün

Yatırım dönemini

Kira Gideri

üretilmesi amacıyla

tamamlayan ve ilk

Desteği

kiralanan kapalı

faaliyet yılı içerisinde

alan/alanların yıllık net

başvuru yapan Küçük ve

Orta
Ölçekli
İşletmeler

1 yıllık net kira bedelinin
(KDV/Stopaj ve ortak
giderler hariç) %75’i

Büyük Ölçekli
İşletmeler
Büyük Ölçekli
İşletmeler
İşletme
Dönemi

kira bedeli (Kira

Mikro Ölçekli

desteklerinden

kontratlarında veya

İşletmeler, İşletme

yararlanamaz.

sözleşmelerinde

Dönemi desteklerinden

belirlenen bedellerin

yararlanabilmektedir.

yanı sıra, yatırımın
yapıldığı bölgedeki
ortalama kira rayiç
bedelleri de dikkate
alınır.)
Teknolojik ürünün
üretimine yönelik
kullanılan Elektrik ve

Enerji Gideri

Doğal Gaz enerjisi (İdari

1 yıllık fatura tutarlarının

Desteği

bina, depo, sosyal tesis

%75’i

ve buna benzer alanlara
ait enerji giderleri
desteklenmez.)
İşletmenin yöneticileri
ve ortakları ve bunların
1. derece yakınları (eşi,

Personel Gideri

annesi, babası, kardeşi

Desteği

ve çocuğu) dışında
istihdam edilen yıllık

Personel sayısı x 1 yıllık
brüt aylık asgari ücretin
%75’i

çalışan personelin brüt
asgari ücret bedeli

• En az Yüksek
Lisans Mezunu,
Yurtiçi ve/veya
Yurtdışındaki
Teknoloji, Ar-Ge
ve Yenilik
Projeleri
bağlamındaki
Kamu-ÜniversiteSanayi işbirliği
çalışmalarını
geliştirmek ve
koordine etmek
amacıyla
görevlendirilecek
olan Personel
Gideri Desteği

• Yatırım
Konusu ile
uyumlu
sektörlerde en az
5 yıl deneyimli,
• ÜniversiteSanayi İşbirliği,
Fikri ve Sınai
Mülkiyet Hakları,
Yatırım, Devlet
Destekleri, FaydaMaliyet Analizi
gibi konularda
bilgi ve deneyim
sahibi bir
personel

1 Personel x Brüt asgari
ücret (31.12.2023 tarihine
kadar)

Dikkat edilmesi gereken hususlar
• Başvuru yapmadan önce Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı hakkında Yönetmelik ile ilgili
Usul ve Esasların ve Başvuru Formu Kılavuzunun okunması tavsiye edilmektedir.
• Ar-Ge süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar tarafından
desteklenmiş olan Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya özkaynaklar kullanılarak
yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünün üretimine yönelik
yatırımı, Türkiye’de yapılması halinde destek kapsamında değerlendirilir. Başvuru sahibi yatırımcının
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu aranmaz ve yatırımcıdan istenecek belgeler bu
Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.
• Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca Teknoparklarda geliştirilen ve
Teknopark Ürün Değerlendirme Komisyonlarınca uygun bulunan Teknolojik Ürünlerin Teknoparklarda
seri üretimine izin verilmektedir. Bu kapsamdaki yatırımlar Teknolojik Ürün Yatırım Desteğinden
yararlanabilir.
• Ar-Ge ve Yenilik projesi sahibi gerçek veya tüzel kişilik ile yatırımcı tüzel kişiliğin farklı olması
halinde yatırımcı ile Ar-Ge ve Yenilik projesi sahibi arasında Ar-Ge ve Yenilik projesi ile ilgili taraflara
ilişkin hak tesisine dair noter tasdikli belge istenir. Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi (hakları
devreden taraf) tüzel kişilik ise, hakları devreden işletmeden son mali yıla ait YMM/SMMM onaylı ya
da KOSGEB tarafından sağlanan KOBİ Bilgi Beyannamesi formu/formları istenir.
• Büyük veya Orta büyüklükteki işletmelerce tüm süreçleri yürütülen ve başarı ile tamamlanarak
sonucunda teknolojik ürüne dönüşen Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile ilgili hakların daha Küçük Ölçekli
işletmelere devredilmesi durumunda yatırım konusu teknolojik ürün, Büyük veya Orta büyüklükteki
işletmelere uygulanan yatırım desteği kapsamında değerlendirilir.
• Yatırımcılar, başarı ile tamamlanan Ar-Ge ve Yenilik Projesi sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün
kapsamındaki yatırımları için destek unsurlarından 1 defa yararlanabilir.
• Yatırım konusu teknolojik ürünün yurt içinde üretime ilk defa konu olması halinde destek
kapsamında değerlendirilir.
• Komisyon tarafından destek kararı verilen yatırım projesi için başvuru sahibi işletme; yatırım
kapsamının daraltılması veya genişletilmesi, yatırım kalemlerindeöngörülemeyen ihtiyaçlar ile
işletmenin tüzel kişiliğinde meydana gelen değişikliklere ilişkin olarak Bakanlıktan revziyon talebinde
bulunabilir. Toplam destek tutarının artırılmasına yönelik revizyon talepleri değerlendirmeye alınmaz.
• Harcama kalemleri KDVsiz fiyat üzerinden desteklenecektir. Yurt içinden sağlanacak olanların
fabrika teslim bedelleri, yurt dışından temin edileceklerin ise FOB teslim bedelleri (ithal edilen ülke
limanındaki teslim bedeli) dikkate alınır.
• Destek kapsamında işletme, sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından,
kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal veya
hizmet satın alamaz.
• Fizibilite raporuna yönelik danışmanlık ve hizmet alımı giderinin, en fazla 100 bin TL’ye kadar olan
kısmı destek kapsamında değerlendirilir. Fizibilite raporu, yatırım proje tutarının 5 milyon TL ve üstü
olması halinde zorunludur.
• Tamamlanmış yatırımlar ile başvuru tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları
destek kapsamında değerlendirilmez.
• 2. el makine ve teçhizat alımı desteklenmemektedir. Yatırıma konu makine ve teçhizat,
üreticisinden veya tedarikçisinden satın alınması halinde desteklenir.
• Yerli makine ve teçhizat alımlarında, yukarıda belirtilen daha yüksek destek oranlarının
uygulanabilmesi için yatırımcının gerekli makine ve teçhizatı, Yerli Malı Tebliği uyarınca “Yerli Malı
Belgesi”ne sahip Türkiye’deki makine ve teçhizat üreticilerinden veya tedarikçilerinden satın alması
gerekir.
• Destek kapsamında alınan Makine ve Teçhizat 5 yıl süre ile satılamaz, devredilemez ve rehin
gösterilemez.

• Kredi faiz desteği; kredi destek üst limiti, kredi destek süresi, destek oranları, işbirliği yapılacak
kurum/kuruluşlar ve diğer hususlar, Bakanlık ile aracı kurumlar arasında yapılacak protokollerle
belirlenir ve uygulanır. Faiz desteği uygulamasına yönelik olarak aynı yatırım projesi için birden fazla
aracı kurum ile protokol yapılmaz.
•

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için kredi faiz desteği uygulanmaz.

• Kira, Enerji ve Personel desteğ için Komisyon karar tarihinden itibaren Bakanlıkça, yıllık olarak bir
defada ödeme yapılır. Nitelikli Personel Gideri için Komisyon karar tarihinden itibaren Bakanlıkça yıllık
olarak ödeme yapılır.
• Destekten yararlanan firmaların teknolojik ürünün üretilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl
boyunca teknolojik ürünle ilgili satış bilgileri ve sağlanan gelişmelerin yer aldığı gelişme raporunu Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne sunaları gerekmektedir.
• Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları:
https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Uploads/Documents/Templates/S%C4%B1k%C3%A7a_Sorulan_Sor
ular.pdf

Başvuru ve Değerlendirme süreci
• Son başvuru tarihi: 25 Aralık 2015 (Sistemden başvurusunu tamamlayan işletmelerin başvuru
formunun çıktısını ve ek belgeleri ıslak imzalı/kaşeli olarak, en geç 3 Nisan 2015 günü mesai bitimine
kadar Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.)
• Ön Değerlendirmede evrak kontrolü yapılır. Eksik başvuruların 15 gün içerisinde tamamlanması
istenir.
• Esas Değerlendirmede projeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından makroekonomik politikalar,
arz/talep dengesi, sektörel etkiler, katma değer yaratma potansiyeli ile mali ve teknik yönden
değerlendirilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, projeleri en az
2 personeline ve de diğer ilgili kurum, kuruluş veya gerçek kişilere yerinde inceletir.
• Değerlendirme Komisyonu, azami 85 iş günlük süre zarfında başvuruları karara bağlar. Sonuçlar,
başvuru sahiplerine 10 iş günü içerisinde tebliğ eder.
• Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, başarılı bulunan projelerin sahipleri ile destek sözleşmesi
imzalar. Sözleşme ve eki iş ödeme planı, 30 gün içerisinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğüne iletilir.

İletişim ve sorularınız için:
Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ
Sakarya Teknokent ADAPTTO
Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi Sorumlusu
Sakarya Üniversitesi Geyve MYO
Öğretim Elemanı
0544 819 63 71
0264 295 35 78
www.eryuzlu.sakarya.edu.tr

