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Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 
 

 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı: 
 

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı 

yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; 

yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin, 

b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere 

uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni 

ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır. 

Desteklenecek Proje Giderleri: 

  

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON 

DESTEK PROGRAMI  

DESTEK ÜST 

LİMİTİ (TL) 

DESTEK ORANI 

(%) 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet 

Alımı Giderleri Desteği 
150.000 75* 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve 

Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 
300.000 75* 

Nitelikli Personel Giderleri Desteği 200.000 100 

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği 100.000 75 

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği 100.000 75 

Diğer Giderler Desteği Proje Danışmanlık Desteği 20.000   

(Toplam Üst Limit 

50.000 TL) 
Eğitim Desteği 20.000 75 

  Proje Tanıtım Desteği 10.000   

  

Yurtiçi ve Yurtdışı 

Kongre/Konferans/Fuar 

Ziyareti/Teknolojik İşbirliği 20.000 

  

  Ziyareti Desteği   
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İşletme Kuruluş Giderleri 

Desteği 

5.000 (gerçek kişi 

statüsünde kurulmuş 

olan) Destek Oranı 

Uygulanmaz 

  

10.000(sermaye şirketi 

statüsünde kurulmuş 

olan) 
* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave 

edilir. 

 

 

Programdan Yararlanma Koşulu 
 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında 

projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir. 

-Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, 

mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının 

yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin 

geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır. 

-Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik 

gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün 

geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır. 

Bu kapsamda; 

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar 

tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya 

b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya 

c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya 

ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya 

d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları 

veya TEKMER'lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda 

ortaya çıkan ürün veya 

e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 

veya  

f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge 

faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya 

g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya 
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ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat 

tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır. 

KOBİ TEKNOYATIRIM- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek 

Programı 

 

  Programın Amacı ve Kapsamı 
 

(a)    Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini 

(b)   Orta- yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak 

ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesinisağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları 

desteklemektir. 

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

amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst 

limiti geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL olmak üzere 

toplam 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek 

desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 

(birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir. 

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

ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst 

limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 

(birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir. 

 

 

Başvuru Şartları: 
 

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

için; 
- En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki 

belgelerden herhangi birine sahip olan 

-  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 

veya 

-  Patent belgesi olan veya 

-  Doktora tezi konusu olan veya 

-  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya 
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-  Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı 

belgelenen veya 

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

veya 

-  5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu 

ortaya çıktığı belgelenen ve 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. 

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için; 

Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında 

yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN 

LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır. 

 

 

Hangi Yatırımlar İçin Başvuru Alınır? 
 

Sistemden kayıtlı, aktif ve güncel olan işletmelerin; 

 AR-GE sonucunda ortaya çıkan bir ürün ya da ürün listesindeki bir ürün için başvuru yapması 

gerekmektedir. 

 AR-GE sonucunda ortaya çıkan ve prototip çalışmasını tamalamış bir ürün için başvuru 

yapılması durumunda alınacak belgeler; 

- Kamu kurumlarınca desteklenmiş bir projenin başaı ile tamalandığını gösteren belge. 

- Patent belgesi  

- Doktora tezi veya teknolojik ürün deneyim (TÜR) belgesi ile belgelenmesi  

- Ürünün AR-GE sonucu ortaya çıktığını gösteren belge. 

 

İzlenecek Adımlar 
 

1) İşletme başvuru için www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan şartları sağlamasıdır. 

2) Kurul değerlendirmesine sunulur. 

3) Kurulda destekleme kararı alınan projeye bir izleyici görevlendirilir.  

İZLEYİCİ; 

 Dört aylık dönemlerde projenin uygulama süreçlerini izler. 

 Dönemsel izleme formunu düzenler. 

 İlgili dönemlerde olumlu görüş bildirirse giderleri için işletme tarafından destek ödemesi talep 

edilir. 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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Proje sonuçlarının değerlendirilmesi; 
 

 Proje bitiş tarihinden itibaren her yıl b ir kez olmak üzere toplamda 3 yıl süreyle izlenerek 

yapılır. 

 

Desteklenen ürünler: 
 

AR-GE sonucunda ortaya çıkan ürünün; 
- Teknoloji alanları tablosundan yer alan teknoloji seviyesine göre 

- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürün listesinde yer alan ürünlerin üretim kapsamında 

kullandırılır. 

HSG/GTİP: 

 Başvuru formanda ürüne ait GTİP kodu, www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanan ürünlere 

karşılık gelen bir kod olmalıdır. 

 

Üretim İçin Desteklenen Ürünler: 

 Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan geçmiş yıllara ait ithalat/ihracat farkları 5 

milyon dolar ve üzeri ürünler.  

 

Destek süreci  

 Destek kalemleri miktarları ve süreleri belirtilen sınırlar çerçevesinde değerlendirilir. 

Proje süresi 
-  En az 8 ay  

- En çok 36 ay  

Destek Üst Limit Oranları  
 

Düşük ve orta-düşük teknoloji alanında: 1 milyon tl  

Orta-yüksek ve ileri teknoloji alanında: 5 milyon tl  

Düşük ve orta-düşük teknoloji alanında: geri ödemesiz 300 bin tl, geri ödemeli 700 bin tl  

Orta-yüksek ve ileri teknoloji alanında: geri ödemesiz 1,5 milyon tl , geri ödemeli 3,5 milyon tl  

 %30’u geri ödemesiz  

 %70’i geri ödemeli  

 Personel gideri hariç giderlerin destek oranı %60’tır. 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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 Satın alınacak malzemeler Yerli Malı Tebliğine uygunsa geri ödemesiz destek oranına %15 

daha eklenir 

 Personel gideri desteğinin üst limiti, geri ödemesiz destek limitinin %30’nu geçemez. 

Destekler 

 Makine-teçhizat 

 Yazılım  

 Eğitim ve danışmanlık  

 Personel  

 Üretim hattı tasarımı  

 

Desteklenecek Proje Giderleri; 

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri 
 

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay 

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 

700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek 

teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 

TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir. 

Destek Kalemleri Destek Oranları 

a)Makine-teçhizat desteği* 
%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri 

Ödemeli)] 

b)Üretim hattı tasarım 

giderleri desteği 

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri 

Ödemeli)] 

c)Yazılım giderleri desteği* 
%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri 

Ödemeli)] 

ç)Personel gideri desteği** %100 Geri ödemesiz 

d)Eğitim ve danışmanlık 

desteği 

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri 

Ödemeli)] 

e)Tanıtım ve pazarlama 

giderleri desteği 

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri 

Ödemeli)] 
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* Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave 

edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. 

** Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap 

yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır 

 

 

Stratejik Ürün ve Destek Programı  
 

Programın Amacı ve Gerekçesi 
Amacı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek 

ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik 

yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir. 

Kapsamı: Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) 

TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) 

TL’ye kadar desteklenecektir 

. 

Başvuru Şartları: 
 

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin 

başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif 

durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir. 

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.) 

 

Desteklenecek Proje Giderleri 
 

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri 
 

Destek Süresi: Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) 

ayın tam katlarından oluşur. 

Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 

1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere 

6.000.000 (altımilyon) TL’dir. 
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Destek Süresi: Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) 

ayın  tam katlarından oluşur. 

Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 

1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere 

6.000.000 (altımilyon) TL’dir. 

Destek Kalemleri Destek Oranları 

a) Makine-teçhizat desteği* 
%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri 

Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] 

b) Yazılım giderleri desteği* 
%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri 

Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] 

c) Personel gideri desteği** Geri ödemesiz 

ç) Referans numune gideri desteği 
%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri 

Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] 

d) Hizmet alımı desteği 
%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri 

Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] 

* Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) 

ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. 

** Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap 

yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır. 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 

 

Destek 

Programı 
Hatalı İşlem Doğru İşlem 

Stratejik Ürün 

Destek 

Programı 

Ödemenin çek/senet ile yapılması 

durumunda vadeli çek/senetler varsa 

bunlara ilişkin vade tamamlanmadan 

ödeme talep edilmesi 

Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından 

banka aracılığıyla ödenmesi ve vadeli çek/senet dâhil olmak üzere 

tamamının ödenmiş olması ve tüm bu ödemeler tamamlandıktan 

sonra ödeme talebinde bulunması gerekmektedir. 

Stratejik Ürün 

Destek 

Programı 

Destek programı kapsamındaki 

desteklere ilişkin mal/hizmet alımının 

program süresi içerisinde olmamasına 

rağmen destek ödeme talebi yapılması 

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme 

talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının program süresi 

içerisinde olması gerekmektedir. 

Stratejik Ürün 

Destek 

Programı 

Destek kapsamında ödemelerin banka 

aracılığıyla değil elden yapılması 

Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından 

banka aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir. 

Stratejik Ürün 

Destek 

Programı 

Gider gerçekleşmesine konu fatura 

bilgilerinin eksik olması. 

Gider gerçekleşmesine konu faturada, işletme tarafından alınan mal 

ve hizmete ilişkin bilgiler uygun şekilde yer almalıdır. 
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İşletme Geliştirme Destek Programı 
 

Programın Amacı ve Gerekçesi 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve 

ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının 

karşılanmasıdır. 

Destek unsurları  

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK 

PROGRAMI DESTEKLERİ 

DESTEK 

ÜST LİMİTİ 

(TL) 

DESTEK 

ORANI 

1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 60% 

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 60.000 60% 

3 
Nitelikli Eleman İstihdam 

Desteği** 

50.000 60% 

75.000 60% 

4 Tasarım Desteği 50.000 60% 

Stratejik Ürün 

Destek 

Programı 

Yanlış/eksik evrak yükleyerek ödeme 

talebinde bulunması 

Stratejik Ürün Destek Programı mevzuatı kapsamında ödeme 

talebinin kontrol edilerek doğru eklerin eksiksiz yüklenmesi 

gerekmektedir. 

Stratejik Ürün 

Destek 

Programı 

Aynı Ödeme Talep Formunun birkaç 

kez doldurulması 

İlgili destek için bir kez ödeme talebinde bulunulmalıdır. 

Stratejik Ürün 

Destek 

Programı 

Gider gerçekleşmesine konu fatura 

tutarlarının tamamının ödenmemesi 

Gider gerçekleşmesine konu fatura tutarlarının tamamının ödenmiş 

olması gerekmektedir. 

Stratejik Ürün 

Destek 

Programı 

Gider gerçekleşmesine konu faturalarda 

giderler sadece döviz cinsinden 

belirtildiğinde ödenecek tutar 

hesaplanırken hata yapılması 

Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz 

cinsinden belirtilmesi durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda yer alan döviz 

alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk 

Lirası olarak ödeme yapılması gerekir. 

Stratejik Ürün 

Destek 

Programı 

Destek başvurularında başvuru 

koşullarına uymayan durumların 

bulunması (Örn: İşletmenin KOSGEB 

tarafından desteklenen sektörlerde 

faaliyet göstermemesi vb.) 

Destek başvurusu yapan işletmenin öncelikle mevzuatı çok iyi 

okuyup anlaması, yapmayı düşündüğü projenin bu desteğe uygun 

olup olmadığını detaylı kontrol etmesi, proje hazırlanmasına hakim 

olunması, projeyi hazırlarken gerçekçi hedefler uygun faaliyetler 

ve giderler belirlemesi gerekmektedir. 
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5 
Sınai Mülkiyet Hakları 

Desteği*** 
50.000 60% 

6 Belgelendirme Desteği**** 150.000 60% 

7 Test ve Analiz Desteği***** 100.000 60% 

8 
Enerji Verimli Elektrik Motorları 

Değişimi Desteği****** 
80.000 60% 

9 Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000 60% 

10 Model Fabrika Desteği 70.000 60% 

11 
Teknik Danışmanlık 

Desteği******* 

40.000 60% 

50.000 60% 

 

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından 

düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate 

alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir. 

 

(**) - Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, 

engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. 

 

Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli 

eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) TL’dir. 

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir. 

 

(****) Belgelendirme desteği kapsamında; 

 

TSE’den alınacak belgeler %80 (seksen) oranında 

TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından 

akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 

(yetmiş) oranında 

İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek 

sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 (altmış) oranında desteklenir. 

Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 

(yüz elli bin) TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir. 

(****)Test ve analiz desteği kapsamında; 
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TSE’den alınacak hizmetler %80 (seksen) oranında 

Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den 

alınacak hizmetler %70 (yetmiş) oranında 

Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından 

verilmeyen hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir. 

(******)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik 

edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir. 

 

(*******) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 

(elli bin) TL’dir. 

 

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı 
 

Programın Amacı 
Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin 

değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi 

çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş 

mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek 

nesillere aktarılmasını sağlamaktır. 

 

Destek Unsurları 

1. İşletme ve yetiştirme desteği   

  Birinci dönem için 

Destek programı başlangıç tarihini takip 

aydan itibaren üçer aylık dönemler esas 

alınarak geri ödemesiz sağlanan destekten, 

10-29 olan işletmeye 5.000.-TL, 

  30-75 olan işletmeye 15.000.-TL, 

İlgili dönemde Sosyal Güvenlik 

Kurumu nezdinde 4(a) kapsamında destek 

programı başvuru tarihinden önceki 12 ay 

içinde işletmede istihdam edilmemiş, 

76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL, 

    

Tam zamanlı olarak çalışan, İkinci dönem için 

  10-29 olan işletmeye 5.000.-TL, 
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  30-75 olan işletmeye 15.000.-TL, 

1981 yılı ve sonrası doğumlu, 76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL, 

    

personel için destek sağlanır. Üçüncü dönem için 

  10-29 olan işletmeye 5.000.-TL, 

  30-75 olan işletmeye 15.000.-TL, 

  76-150 olan işletmeye 35.000.-TL, 

  151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL 

    

  Dördüncü dönem için 

  10-29 olan işletmeye 5.000.-TL, 

  30-75 olan işletmeye 15.000.-TL, 

  76-150 olan işletmeye 35.000.-TL, 

  151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL 

 

 

Yeşil Dönüşüm Destek Programı 
 

Programın Amacı 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek 

sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler 

doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

- Yıllık 500 tep altına 100 bin işletme faydalanacak.  

- Enerji motorları desteği 10-99 yıllık enerji tüketen  

Kimler Yararlanabilir? 
- Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri  

- Etüt proje sertifikası olanlar  

- Enerji yöneticileri  
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Destek Unsurları  
 

YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI 

DESTEKLERİ 

DESTEK ÜST 

LİMİTİ (TL) 

DESTEK 

ORANI 

1 
Elektrik Motorları Etüt Hizmeti 

Desteği* 

1.500 
100% 

2.500 

2 
Elektrik Motorları Değişim Giderleri 

Desteği** 

60.000 
75% 

100.000 

3 Enerji Etüt Hizmeti Desteği 30.000 75% 

4 Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği 400.000 40% 

(*) Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden 

önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 1.500 

(binbeşyüz) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir. 

(**) Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç 

tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler 

için 60.000 (altmışbin) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 100.000 (yüzbin) TL’dir. 

 

 

İş Birliği Destek Programı 
 

Programın Amacı 
 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün 

geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine 

katkı sağlanmasıdır. 

Programın amaçları  
- Büyük işletmelerin Pazar olanaklarından, tecrübelerinden, teknolojilerden ve mentörlük 

imkanlarından yararlanmaları.  

- Ortak çalışma kültürlerinin gelişmesi  

- Hayatta kalma sürelerinin ile ornlarının arttırılması  

- Yarının Büyük işletmelere dönüştürülmesi  
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Faydalanacak işletmeler  
- Gerçek kişi veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır 

- KOSGEB Veri Tabanında, aktif ve KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmalıdır. 

- Başvuru tarihinden itibaren en az 1 yıl önce kurulmalıdır. 

- Son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmalıdır. 

İşletmeci kuruluş modeli  
- Limited  

- Anonim  

 

Desteklenen giderler  
- Personel  

- Makine teçhizat ve kalıp  

- Diğer giderler  

- Hammadde ve malzeme  

- Hizmet alımı  

- Yazılım  

Uygun bulunan başvuru  
- Kurula sunulur  

- Kurul tarafından değerlendirme yapılır  

- Proje kabul edilebilir, reddedilebilir ya da revizyon talep edilebilir.  

Kurul tarafından proje uygun bulunduğunda ( İşletici kuruluş modeli iş birliği )  
- 6 ay içinde işletici kuruluş kurmalıdır 

- KOSGEB Veri Tabanı kaydı yapılmalıdır 

- KBS üzerinden Taahhütname onaylanmalıdır  

Kurul tarafından proje uygun bulunduğunda ( Proje ortaklığı modeli iş birliği ) 
- 6 ay içinde Taahhütname onaylanmalıdır. 

- Birim tarafından KBS üzerinden izleme takvimi oluşturulur ve işletici kuruluşa bildirim 

yapılır. 

 

İş Birliği Ortaklık Modelleri 
 

1. İşletici Kuruluş Modeli 
Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin 

ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir. 

2. Proje Ortaklığı Modeli 
Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir 

bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir. 
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“21.11.2019 Tarihinden Sonra Yapılan Ön Başvurular İçin Geçerli Olan Asgari Ortak Sayıları ve Destek 

Üst Limitleri (03.06.2022 tarihinden itibaren yapılacak ön başvurular için de bu üst limitler geçerlidir.)” 

 

 

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu 
 

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ 

İşletici Kuruluşun 

Teknoloji Alanı 

Asgari 

KOBİ 

Sayısı 

İşletici Kuruluş Proje Destek Üst 

Limiti (TL) Toplam Üst 

Limit (TL) Geri 

Ödemesiz 
Geri    Ödemeli Toplam 

Yüksek 2 2 Milyon 3 Milyon 
5 

Milyon 
5 Milyon 

Orta Yüksek 3 2 Milyon 3 Milyon 
5 

Milyon 
5 Milyon 

Diğer 5 2 Milyon 3 Milyon 
5 

Milyon 
5 Milyon 

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. 

 

  

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ 

Projenin 

Teknoloji 

Alanı 

Asgari 

KOBİ 

Sayısı 

Her Bir Proje Ortağı İşletme 

İçin Destek Üst Limiti (TL) 
Toplam Üst Limit (TL) 

Geri 

Ödemesiz 

Geri 

Ödemeli 

İşletme 

Başına 

Toplam 

Geri 

Ödemesiz 

Geri 

Ödemeli 
Toplam 

Yüksek 2 600.000 1.400.000 2.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000 

Orta 

Yüksek 
3 300.000 700.000 1.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000 

Diğer 5 225.000 525.000 750.000 1.500.000 3.500.000 5.000.000 

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.  

 

Desteklenecek Proje Konuları 
İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; 

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat, 

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet 

geliştirmeleri, 
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c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, 

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama, 

d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri 

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki 

işbirliği projeleri desteklenir. 

 

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı 
 

Programın Amacı ve Gerekçesi 
 

 Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, 

ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, 

 KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla 

hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. 

 

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.) 

Destek Unsurları 
Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir. 

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir. 

Proje Süresi 

En az 8 

En Fazla 36 Ay 

(+4) Ay 

Destek Üst Limiti 

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 450.000 TL 

Geri Ödemeli Destek - En fazla 1.050.000 TL 

Proje Destek Oranı 

 %60  (personel hariç) 

Makine - teçhizat, yazılım ve hizmet giderleri için: Desteğin %70’i 

teminat karşılığında geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz destek 
olarak ödenir. 

Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz 

destek verilir. 
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Desteklenecek Proje Giderleri 
Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen 

esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina 

inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer 

maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. 

 

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif 

Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından 

belirlenir. 

 

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı 
 

Programın Amacı ve Kapsamı 
 

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin 

uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin 

gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını 

ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir. 

 

Bu program, 

a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı 

b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı 

olmak üzere iki alt programdan oluşur. 

 

Teknolojik ürünlerin; 

- Uluslararsı pazarlarda yer alması  

- Yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içersinde yer 

olması  

- İhracatın arttırılması  

 

Kimler başvurabilir?  
 

- Üniversiteler  

- Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri 
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Operasyonel giderler desteği  
- Kuluçka merkezi kirası  

- İşletim giderleri  

- Personele ödenen net ücretler ve ulaşım giderleri  

- Tanıtım faaliyetleri  

- Eğitim, danışmanlık ve mentörlük 

- İş yönetimi  

- Hukuk, fikri ve sinai mülkiyet hakları  

Yurt dışı işletici kuruluşunun ortakları arasında yabancı ortaklar bulunursa: 
- Destek oranı, Türk Ticaret Kanunu ile kurulmuş işletmelerin ortaklık oranına göre belirlenir. 

Yurtiçi işletici kuruluş: 
- Ara faaliyet raporu ile eklerini 4 aylık dönemler halinde uygulama birimine verir. 

- Yıllık olarak gerçekleştirilmesi planlanmış faaliyetlerin ilgili yılda tamamlanması gerekir 

- Ödeme belgeleri, uygulama birimi tarafından değerlendirilir. 

Geri ödemesiz destekler  
- Hızlandırıcı ofis kirası  

- Organizasyon  

- Konaklama  

- Eğitim  

- Danışmanlık  

- Ulaşım  

- İş yönetimi, hukuk, fikri ve sinai mülkiyet hakları  

- Mentörlük  

 

 

Uluslararası hızlandırıcı program türleri  
 

- Organizasyonel uluslararası hızlandırıcı programı  

- Bireysel olarak katılım sağlanacak uluslararası hızlandırıcı programı  

Organizasyonlarda sağlanan hizmetler  
- İşletmenin hızlandırıcıların ortak çalışma alanında yer alması  

- Mentörlük hizmeti alması  

- Gidilecek ülkedeki risk sermayedarları veya iş melekleriyle görüşmesi  

- Uluslararasılaşmasını kolaylaştıracak profesyonel ağlara erişim hizmetleri  

- Eğitim ve danışmanlık hizmetleri  

Başvuru ve değerlendirme dönemleri  
- Ocak, mart, mayıs, temmuz, eylül, kasım  

Başvuru ve değerlendirme 
- Başvuru formu ve taahhütname ilgili başkanlık birimine gönderilir 

- Uygun bulunan başvuru kurula sunulur. 
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- Kurul karar formunda, desteklenmesine karra verilen işletmelerden taahhütname alınır. 

Destek kapsamında hızlandırıcı programında olması gerekenler; 
- Mentörlük hizmeti  

- Risk sermayedarları ve iş melekleri ile görüşmeleri  

- Eğitim hizmetleri  

- Danışmanlık hizmetini  

- Uluslararasılaşmasını kolaylaştıracak profesyonel ağlara erişim hizmetlerinin en az ikisi  

Desteklenecek Proje Giderleri 
 

A) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı 
 

1. KURULUŞ VE DONANIM DESTEĞİ 

İşletme Kuruluş Giderleri, 

Bina Tadilatı, 

Altyapı, 

Ofis Donanımı, 

Yazılım Giderleri, 

Yeminli Mali Müşavirlik, 

Ulaşım Giderleri 

gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir. 

 

Destek Üst Limiti: 100.000 $ 

Destek Oranı: % 80 

 

2. OPERASYONEL GİDERLER DESTEĞİ 

Kuluçka Merkezi Kirası, 

İşletim Giderleri, 

Tanıtım Faaliyetleri, 

Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları, 

hizmetleri Gibi Konularda Alacağı Hizmetler Ve Düzenleyeceği Organizasyonlar 

Destek Üst Limiti: 3.750.000 $ 
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Destek Oranı: 

  1’inci ve 2’nci yıl için % 80 

  3 ile 5’inci yıllar için % 60 

 

B) Uluslararası Hızlandırıcı Programı 
 

1. Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri, 

2. Eğitim Giderleri, 

3. Danışmanlık Giderleri, 

4. Mentörlük Giderleri, 

5. İş Yönetimi Giderleri, 

6. Hukuk Giderleri, 

7. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri, 

8. Ulaşım Giderleri, 

9. Konaklama Giderleri, 

10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri, 

11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler 

 

Program süresi: 3 yıl 

Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 $ destek verilmekte olup, 

destek üst limiti 60.000 $’dır. 

Destek oranı: % 80 

 

Yurt Dışı Pazar Destek Programı 

 

Programın Amacı 
 

 KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, 

 KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, 
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 KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, 

 İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, 

 E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır. 

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.) 

 

Başvuru şartları  
 

- Programdan 1 kez yararlanılabilir 

- Yurt içi marka tescil belgesi’ne sahip olmalıdır 

- Proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşamaz  

- İşletmenin, son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. 

Kimler başvurlabilir?   
 

- Gerçek veya düzel kişi statüsünde olmalıdır 

- KBS’ de kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır 

- KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmalıdır. 

- Başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutması gerekir 

- Başvuru tarihi itibariyle Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahip olması gerekir 

Başvuru  
- Proje formunun tamamı gözden geçirilir 

- Her bir bölüme, bölüm başındaki açıkalamalara uygun olarak neler yazılacağı tasarlanılır 

Değerlendirme  
- Başvuruların kontrolü uygulama birimi tarafından yapılır 

- Kontrol tamamlandıktan sonra kurul başvuruyu değerlendirir 

- Değerlendirme sonucu KOBİ Bilgi Sisteminden işletmeye bildirlir 

- Başvuru reddedilirse, işletme 1 kereliğine Uygulama Birimine itiraz edilir. 

Destek Unsurları 
Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay 

Destek Üst Limiti: 300.000 TL 

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz 

                                      % 30 Geri Ödemeli  

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret 

tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre 

belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır. 

 İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir. 
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 Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda 

bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. 

 İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir. 

 İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir. 

 İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya 

Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu 

şart aranmaz.) 

 Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır. 

 

Desteklenecek Proje Giderleri 
 

Gider Grubu Gider Türü 
Gidere Ait Destek Üst 

Limiti (TL) 

Personel Giderleri Personel Giderleri 90.000 

Teçhizat- Donanım 

Giderleri 
Donanım Giderleri 50.000 

Yazılım Yazılım Giderleri 50.000 

Hizmet Alımı Tanıtım Giderleri 80.000 

Hizmet Alımı 
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat 

Giderleri 
150.000 

Hizmet Alımı 
Test / Analiz ve 

Belgelendirme Giderleri 
100.000 

Hizmet Alımı 
Diğer Hizmet Alım 

Giderleri 
100.000 

 

KOBİ Finansman Destek Programı 
 

Programın Amacı ve Gerekçesi 
 

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, 

kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin 

sağlanması. 
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KOBİ finansman destek programı  
- İşletme kredisi  

- Makine-teçhizat kredisi  

- Acil destek kredisi  

Acil destek kredisi  

- Doğal afet 

- Yangın  

- Terör vb. 

Destek Unsurları 
 

Kredi 

Türü 

İşletme Türü   

Girişimci İşletmeler[1]  

Stratejik ve Öncelikli 

Sektörlerdeki İşletmeler[2]  

Azami Kredi 

Vadesi 

Kredi Üst 

Limiti 
Destek Puanı 

Kredi Üst 

Limiti 

Destek 

Puanı[3] 

  

İşletme 

Kredisi 
50.000 

TL[4]  

10 puan 500.000 TL 12 puan[5] 

18 Ay 

Makine 

Teçhizat 

Kredisi 

36 Ay 

1) Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler 

2)  Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından uygulanan Teknoloji  Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan 

işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler, 

3) Yıllık faiz oranına uygulanacak destek puanı 

4) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması 

durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır 

5) Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli 

Sektörlerdeki İşletmelere 2(iki) ilave puan verilir. 

 

İŞGEM/TEKMER Programı 
 

Programın Amacı ve Kapsamı 
Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve 

programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon 

hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır. 

 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi#_ftn1
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi#_ftn2
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi#_ftn2
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi#_ftn3
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi#_ftn3
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi#_ftn4
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi#_ftn4
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi#_ftn5
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(Bu destek programı, Girişimcilik Dairesi Başkanlığı ve Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi 

Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.) 

 

Kimler Başvuru Yapabilir? 
“İŞGEM/TEKMER Programı başvurunuz için Yetkilendirme Formu ile ilgili Başkanlık Birimine 

başvuru yapılması gerekmekte olup yetkilendirme işlemi tamamlanınca e-devlet üzerinden başvuru 

yapılabilecektir. 

İlgili Başkanlık Birimleri: 
 

İŞGEM Programı için: Girişimcilik Dairesi Başkanlığı 

E-posta: girisimcilik@kosgeb.gov.tr 

TEKMER Programı için: Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı 

E-posta: argeveyenilik@kosgeb.gov.tr” 

İŞGEM için; 

İl özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 

bağlı odalar olabilir. 

Kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru yapabilirler. 

Yetkilendirme işleminiz tamamlandıysa başvuru yapmak için tıklayınız. 

TEKMER için; 

Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı 

birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme 

veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve 

Firmalar (Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) olabilir. 

Kurucular münferiden ya da müştereken başvuru yapabilirler. Üniversite ve TGB yönetici şirketi 

dışında sayılan kurucular üniversite ve TGB yönetici şirketi ile işbirliği içerisinde başvurmalıdır. “ 

 

Destek Unsurları 
 

DESTEK UNSURU DESTEK TÜRÜ ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI 

Mobilya ve donanım desteği Geri Ödemesiz 300.000 TL 75% 

mailto:girisimcilik@kosgeb.gov.tr
mailto:argeveyenilik@kosgeb.gov.tr
https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir?oauthClientId=31bcfb51-2617-4287-8bcb-da7eb31ca324&continue=https%3A%2F%2Fgiris.turkiye.gov.tr%2FOAuth2AuthorizationServer%2FAuthorizationController%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D31bcfb51-2617-4287-8bcb-da7eb31ca324%26state%3D3BB56BDD-EF55-468E-A6CD-38CF61B1EDD5%26scope%3DKimlik-Dogrula%253BAd-Soyad%253BTemel-Bilgileri%253BKutuk-Bilgileri%253BAdres-Bilgileri%253BIletisim-Bilgileri%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fedevlet.kosgeb.gov.tr%252FOAuth
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Ortak kullanıma yönelik 

makine-teçhizat ve yazılım 

desteği* 

Geri Ödemesiz 500.000 TL 75% 

Geri Ödemeli 1.000.000 TL 75% 

Personel giderleri desteği Geri Ödemesiz 1.000.000 TL 75% 

Eğitim, danışmanlık, 

organizasyon ve tanıtım 

giderleri desteği 
Geri Ödemesiz 1.000.000 TL 75% 

*Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir. 

 

 

 

Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri 
 

Amaç 
 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve 

büyüme alanlarında mevcut durumlarını analiz etmek, ihtiyaçlarını belirlemek, sorunlarına çözüm 

aramak, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye 

gelebilmelerini sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan destekler kapsamında yararlanacakları danışmanlık 

hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir. 

Kimler Yetkilendirme Başvurusu Yapabilir? 
 

Teknik danışman olmak isteyen adayların başvuru tarihi itibarıyla başvuru yaptıkları alanlarda 

aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekmektedir: 

Yükseköğretim kurumlarında profesör veya doçent olarak görev yapmak veya yapmış olmak, 

Doktora mezunu olmak ve en az 120 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak, 

Yüksek lisans mezunu olmak ve en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak, 
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Büyük veya orta ölçekli işletmelerde orta düzey yönetici (birim müdürü, işletme müdürü ve bunların 

emsalleri) veya üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile 

üstleri) olarak, son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl görev yapmış ve en az lisans mezunu olmak, 

Danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin son 10 yıl içinde en az 5 yıl sahibi, ortağı veya 

çalışanı olmak ve en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip ve en az lisans mezunu olmak, 

5/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında 

Yönetmelik kapsamında Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip ve aynı Yönetmelikte 

tanımlanan tecrübeli yatırımcı olmak. 

* Danışmanlık tecrübesi olarak değerlendirilecek danışmanlık hizmetlerinin, aşağıdaki niteliklerin 

tamamına sahip olması gerekir: 

- Danışmanlık hizmetleri, başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır. 

- Yetkilendirme başvurusunda bulunulan her bir alt alan için en az 3 farklı işletmeye danışmanlık 

hizmeti verilmiş olmalıdır. 

- Her bir danışmanlık hizmetinin süresi en az 20 saat olmalıdır. 

- Danışmanlık hizmetlerine ilişkin rapor, bu usul ve esasların ekinde yer alan Teknik Danışman Adayı 

Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporuna uygun şekilde düzenlenmelidir. 

 

 

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 
 

Programın Amacı 
 

İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten 

yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini 

sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam 

etmelerini sağlamaktır. 

Programın en önemli özelliği geçmiş dönem ortalama istihdamı koruma şartı ve yeni istihdamı 

oluşturma taahüt. Faizsiz geri ödemeli destek verilmesi. Programın gençlerin, yeni mezunların ve 

kadın istihdamı katılmalarını teşvik edecek şekilde tasarlandı. 

Yeni istihdam edilecek her bir personel için 100.000 TL destek alınabilecek mikro ölçekliyse 2 

personel, küçük ise 5 personele kadar bu destekten yararlanabilecek. 

Kadınlara pozitif ayrıcalık sağlanmaktadır sahibi kadın olan işletmenin veya kadın personel 

istihdamına +10.000 TL destek daha katkı sağlanıyor. 

Desteklenen Sektörler 
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- İmalat  

- Bilgisayar Programlama  

- Bilimsel AR-GE 

- Konaklama ve yiyecek hizmetleri 

- Toptan ve perakende ticaret  

- Mesleki ve teknik faaliyetler 

- Bilgi ve iletişim 

 

 

Personelin Nitelikleri 
- 1981 ve sonrası doğumlu  

- Daha önce hiç çalışmamış veya  

- Son üç yılda 6 aydan fazla çalışmamış 

 

Personelin Eğitim Durumu 
- 2 veya daha fazla yıllık üniversite mezunu 

-  Meslek lisesi 

- Teknik lise 

- Mesleki ve teknik lise 

 

Geri Ödeme  
- İlk 24 ay ödemesiz  

- Sonraki 24 ay 6 eşit taksit 

 

Başvuru ve Uygulama İşlemleri Takvimi 
 

Program başvuruları 10 Ağustos 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay 

verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 28 Eylül 

2022’dir. 

 Aşağıdaki takvim 2022 Temmuz’da ilan edilen yeni 4. başvuru döneminin takvimidir. 

 Üçüncü başvuru dönemi revize ödeme talebi işlemleri takvimi için tıklayınız. 

  İşlem adımı Tarih aralığı 

PROGRAM 

BAŞVURUSU VE 

GEÇİCİ ONAY 

SÜRECİ 

İşletme program başvurusu son tarihi: 10.Ağu.22 

KOSGEB ilk kontrol süreci için son tarih: En geç: 14 Ağustos 2022 

https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Hizli%20Destek%20Projesi/2022.06.23/%C3%9C%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC_Ba%C5%9Fvuru_D%C3%B6nemi_revize_%C3%B6deme_talebi_i%C5%9Flemleri_takvimi.pdf
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Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından 

giderilebileceği son tarih: 
17 Ağustos 2022        

KOSGEB son kontrol süreci sonu 

En geç: 19 Ağustos 2022 

(Bütçe kapsamında GEÇİCİ ONAY**): 

ÖDEME BAŞVURUSU 

VE KESİN ONAY 

SÜRECİ 

Yeni personelin işe alınabileceği son ay: Ağustos, 2022 

(Ayrılması durumunda, şartları karşılayan başka bir 

personel destek süreci içinde istihdam edilebilir) 

(SGK kayıtlarına yansımış 

olmalıdır) 

Ödeme Talep Formunun işletme tarafından 

onaylanabileceği ilk ve son tarih***: 

1 Ağustos 2022 - 28 Eylül 

2022     

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son 

tarih: 

29 Eylül 2022 

(Bütçe kapsamında KESİN ONAY**) 

  

İkinci ödeme 

taksiti başvurusu 

süreci 

İkinci ödeme taksiti için Ödeme Talep 

Formunun işletme tarafından 

onaylanabileceği son tarih****: 

25 Ağustos 2023          

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme 

onayı için son tarih: 
29 Ağustos 2023 

Geri ödeme başlangıcı: 2024 / Eylül   

Başvuru Formundaki personel sayısı veya harcama beyanını artırmak 

için dilekçe verilebilecek son tarih 

31 Ağustos 2022 

 Not: Bu dönem yararlanıcıları için, 2022 Haziran’da işletmede çalışmayan personel “yeni” sayılacaktır.  

Not: SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer kurum kayıtlarındaki ilgili verilerini işbu takvimdeki son tarihlerden 

en az 2 iş günü önce güncellemeyen veya eksiklerini tamamlamayan ya da gerekli bildirimlerini yapmamış olan 

işletmelerin destek başvuru sistemine yansımayan bilgilerinden dolayı KOSGEB sorumlu tutulamaz. 

*: SGK  kayıtlarına göre 4A kapsamındaki toplam prim günü sayısı 360’a bölünecek ve çıkan rakam bir üst tam 

sayıya yuvarlanacaktır   

**  : Geçici onay ve kesin onay, destek bütçesi kapsamında program ve ödeme talebi başvuru sırasına göre verilir. 

***: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi 

/ SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 11 Ekim 2022’ye kadar 

güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 13 Ekim 2022’ye kadar bunlara onay verilebilir.  

https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Hizli%20Destek%20Projesi/2022.06.23/Dilekce_4._donem.docx
https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Hizli%20Destek%20Projesi/2022.06.23/Dilekce_4._donem.docx
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****: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce 

vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 11 Eylül 2023’e kadar 

güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 13 Eylül 2023’e kadar bunlara onay verilebilir.  

 

 


