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HİBE VE DESTEK YAYIN FORMU 

ÇAĞRI ADI  Teknoyatırım Destek Programı 

HEDEF 
 

Sanayiye Yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik 
ürünler veya öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya 
çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel 
kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi 

YAYIN TARİHİ 8 Nisan 2017 

SON BAŞVURU TARİHİ Süresiz-Bütçeye göre yılda 1 veya 2 kez 

UYGUN BAŞVURANLAR 
 
 
 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge ve 
yenilik projeleri,  

 Kamu Araştırma Merkezleri/Altyapıları/Enstitülerinde gerçekleştirilen Ar-
Ge ve yenilik çalışmaları,  

 Türkiye veya yurtdışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan 
vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge çalışmaları,  

 Öz kaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri  
 

PROGRAM ADI Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

PROGRAM NUMARASI 2017 

FON VEREN KURULUŞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

MAX HİBE TUTARI 
 

Makine ve Teçhizat Desteği 

 Mikro İşletmeler İçin; İthal %60, yerli alımlarda %80 – Üst Limit 8 Milyon 
TL 

 Küçük İşletmeler İçin; İthal %50, yerli alımlarda %70 – Üst Limit 7 Milyon 
TL 

 Orta İşletmeler İçin; İthal %40, yerli alımlarda %60 – Üst Limit 6 Milyon TL 

 Büyük İşletmeler İçin; İthal %10,  yerli alımlarda %30 – Üst Limit 3 Milyon 
TL 

İşletme Giderleri Desteği 
Mikro ve küçük işletmelerin, işletme dönemine ait giderleri en fazla 1 yıl süresince 
desteklenir. Bunlar;  

 Üretim amaçlı yıllık enerji gideri,   

 Yıllık istihdam edilen personel için brüt asgari ücret tutarı,  

 Yıllık kira giderinin en fazla %75’idir. 

ÇAĞRI BÜTÇESİ - 

BAŞVURU KRİTERLERİ 
 
 
 
 
 

1. Teknolojik ürün, Türkiye’de ilk defa üretilecek olmalı ve ilan edilen öncelikli 
teknoloji alanlarında yer almalıdır.  

2. Ar-Ge sonucu elde edilen prototip ile yatırıma konu ürün aynı olmalıdır. 
3. Yatırımın yapılacağı yer, bina, altyapı vb. ile ilgili yatırıma engel teşkil 

edecek bir durum olmamalıdır. 
4. Ar-Ge projesi/faaliyeti ve yatırım planlaması ile ilgili açık ve net bilgiler 

verilmeli ve yatırım süresi 36 ayı geçmemelidir. 
5. Alınacak makine/teçhizatın isim ve işlevi net bir şekilde belirtilmeli, 

yatırımın nasıl finanse edileceği iyi planlanmalıdır. 

HARİÇ TUTMA 
KRİTERLERİ 

2. el makine/teçhizat, amortismanlar, bakım-onarım giderleri, bina-inşaat giderleri, 
ulaştırma giderleri, faiz giderleri 

 


