BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN
SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER

1. TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması
amacıyla, ülkemizde yerleşik işletmelerce teknolojik ürünlerin seri üretimine yönelik
gerçekleştirilecek yatırımların desteklendiği bir destek programıdır. Bu kapsamda seri
üretimi yapılacak teknolojik ürünlerin şu kriterlerden birini sağlaması gereklidir:


Türkiye veya yurtdışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar
veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen, sanayiye yönelik AR-GE ve
yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünler.



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde başlatılıp sonuçlandırılan AR-GE ve yenilik
projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler.



Özkaynaklar kullanılarak yapılan AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve
patenti alınan teknolojik ürünler.

Desteklenen Yatırım Türleri

Komple Yeni Yatırım
Tamamen yeni makine-teçhizat, yapılaşması tamamlanan yatırım alanı ve mevcut
tesisten bağımsız altyapıyı içeren yatırımlar.

Ürün Çeşitlendirmeye Yönelik Yatırım
İlave makine-teçhizat, mevcut tesis ile ortak altyapı ve farklı nihai teknolojik ürün
çıktısını içeren yatırımlar.

Destek Unsurları

 Makine ve Teçhizat Desteği
Ana makine-teçhizat, yardımcı makine-teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj ve
fizibilite raporu gideri harcamalarını kapsamaktadır.
Bu destek unsurundan,
yararlanabilmektedir.
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Destek oran ve üst limitleri:


Küçük işletmeler için destek oranı ithal alımlarda %40, yerli alımlarda %50’dir.
Destek üst limiti 5.000.000 TL’dir.



Orta büyüklükteki işletmeler için destek oranı ithal alımlarda %30, yerli
alımlarda %40’tır. Destek üst limiti 4.000.000 TL’dir.



Büyük işletmeler için destek oranı ithal alımlarda %10, yerli alımlarda %20’dir.
Destek üst limiti 2.000.000 TL’dir.

 Kredi Faiz Desteği
50.000.000 TL’ye kadar olan projelere sağlanmaktadır.


10.000.000 TL’ye kadar olan yatırım projeleri için alınacak kredinin faizi,
Bakanlık tarafından belirlenen puanın tamamı kadar,



10.000.000 TL’den büyük olan yatırım projeleri için alınacak kredinin faizi ise,
Bakanlık tarafından belirlenen puanın yarısı kadar
desteklenir.

Bu destek unsurundan
yararlanabilir.
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 İşletme Gideri Desteği
İşletme dönemine ait giderler en fazla 1 yıl süresince ve %75 oranında
desteklenmektedir. Sözkonusu giderler şunlardır:


Üretim amaçlı yıllık enerji gideri



Yıllık istihdam edilen personel için brüt asgari ücret tutarı



Yıllık kira gideri

Bunların yanı sıra, teknoloji, AR-GE, yenilik konularında yurtiçi / yurtdışı
işbirliklerini koordine yeteneğine sahip nitelikli personelin maaşının brüt asgari
ücret tutarı da 2023 yılına kadar bu kapsamda desteklenmektedir.
Bu destek unsurundan sadece küçük işletmeler yararlanabilir.

Desteklenmeyen Harcama Kalemleri

 Arsa bedeli ve arazi düzenleme giderleri
 Bina – inşaat giderleri
 Ulaştırma giderleri
 Kuruluş dönemi faiz giderleri ve işletme dönemi faiz giderleri
 Genel giderler
 Amortisman ve bakım – onarım giderleri
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Yurtiçinde yerleşik işletmelerin AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
teknolojik ürün veya prototiplerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı ve pazarlanmasına
yönelik faaliyetlerinin desteklendiği bir destek programıdır.
Bu kapsamda işletmelerin,
 Yurtiçindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 25.000 TL’ye
kadarı,
 Yurtdışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye
kadarı
faaliyet sayısına bakılmaksızın hibe şeklinde karşılanmaktadır.

3. SANAYİ TEZLERİ (SAN-TEZ) PROGRAMI

Sanayi işletmelerinin, AR-GE ve inovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını
üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı
edinmelerini amaçlayan bir destek programıdır.
Firma büyüklüğünden bağımsız olarak tüm işletmeler üniversiteler ile işbirliği içinde
yürütecekleri AR-GE ve yenilik projeleri için programa müracaat edebilir.
Proje süresi en fazla 24 ay olabilir. Ancak proje süresinin ¼’ü kadar ek süre
verilebilmektedir.
Proje bütçesi için bir üst sınır yoktur. Ancak desteklenecek projelere, projenin
sağlayacağı katma değer dikkate alınarak karar verilmektedir.
Destek Oranları:





Mikro işletmeler - %85
Küçük işletmeler - %80
Orta büyüklükteki işletmeler - %75
Büyük işletmeler - %65

Desteklenen Bütçe Kalemleri:






Makine-donanım
Sarf malzemeleri
Hizmet alımı
Seyahat giderleri
Personel giderleri

