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TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE 

ESASLARI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı ve kapsamı, öncelikli teknoloji 

alanlarında yer alan ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri 

ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak 

teknolojik ürün ihracatına öncülük etmek ve ülkemizde yerleşik işletmelerin yapacakları 

yatırımları desteklemek üzere Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının uygulanmasına 

ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir. 

 

Dayanak  

MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 29/4/2014 tarih ve 28986 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan; 

a) Aracı kurum: Faiz desteğini uygulayacak ülkemizde yerleşik bankaları, 

b) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer 

kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, 

sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge 

faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan 

projeyi, 

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 

ç) Başvuru formu: Başvuru sahibinin destekten yararlanmak amacıyla Genel Müdürlüğe basılı 

olarak sunduğu ve/veya elektronik ortamda başvurduğu, ekinde “Fizibilite Raporu” bulunan 

ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Müdürlükçe içeriği güncellenen formu, 

d) Büyük işletme: Ülkemizde yerleşik KOBİ tanımında yer alan işletmelerden statü olarak 

daha büyük işletmeleri, 

e) Değerlendirme Komisyonu: Desteklenecek yatırım projesini belirlemek, başvuruları ve 

desteklenen yatırım projesinde yapılacak değişiklikleri değerlendirmek ve karara bağlamak 

üzere Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü ya da görevlendireceği Daire Başkanı başkanlığında; 

öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça görevlendirilecek bir üye; Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) sektör temsilcilerinden veya sanayi kuruluşlarından bir üye, Ar-Ge ve yenilik 

proje yönetiminde veya yatırım konusunda uzman Bakanlık personelinden iki üye olmak 

üzere beş asil ve aynı şekilde Bakanlık personelinden iki üye, öğretim üyelerinden bir üye, 

TOBB sektör temsilcilerinden bir üye olmak üzere dört yedek üyeden oluşan komisyonu, 
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f) Fizibilite raporu: Yapılan yatırımın projenin başlangıç safhasından itibaren tüm olasılıkların 

hesaplanarak riskler, satış potansiyeli, müşteri potansiyeli ve yaklaşık maliyetlerin 

hesaplanması sonucun raporlanması, 

g) Genel Müdürlük: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü, 

ğ) Geri ödemesiz destek: Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında işletmelere 

geri tahsil edilmemek üzere sağlanan nakdi desteği, 

h) İncelemeli patent: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye ilişkin Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında 

verilen koruma belgesini, 

ı) İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 

bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri veya girişimleri, 

i) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri, 

j) Küçük işletme: KOBİ tanımında yer alan “Mikro İşletme”yi de kapsayan işletmeleri, 

k) Teknolojik ürün: 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 ürünü, 

l) Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: Sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri 

sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne yönelik yatırım projelerinin desteklendiği programı, 

m) Proje sorumlusu: Genel Müdürlükçe Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

kapsamında desteklenen projeleri takip etmek için görevlendirilen Genel Müdürlük 

personelini, 

n) Protokol: Türkiye’de yerleşik bankalar ile Bakanlık arasında yapılan anlaşmayı, 

o) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu’nu 

ö)Yatırım projesi: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile 

uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili teknolojik ürünün üretimine yönelik faaliyetler 

bütününü, 

p) Yatırımcı: Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımını 

gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiyi, 

r) Yenilik projesi: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal 

ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; renk 

ya da dekorasyondaki değişiklikler ve benzeri bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile 

ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm 

farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, 

bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinlikleri kapsayan, başarı ölçütleri ve 

hedefleri tanımlanmış, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek faaliyetler bütününü, 

s) YMM/SMMM: İlgili mevzuatta tanımlanan yeminli mali müşaviri/serbest muhasebeci ve 

mali müşaviri, 

ifade eder. 



Sayfa 3 / 19 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Programa İlişkin Hususlar 

 

Programın hedefi  

MADDE 4 - (1) Bu programın hedefi ülkemizde yerleşik işletmelerin; 

 

a) Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar 

veya yurtdışındaki kurum/kuruluş veya fonlar tarafından desteklenerek başarıyla 

tamamlanmış Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin 

üretimine yönelik yatırımlarını, 

 

b) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlatılıp sonuçlandırılan, Ar-Ge ve yenilik projeleri 

sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarını, 

 

c) Türkiye’de veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda 

ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarını, 

 

desteklemektir.  

 

Programdan yararlanma koşulları 

MADDE 5 - (1) Bu program kapsamında belirlenen öncelikli teknoloji alanlarında yer alan ve 

Türkiye’de ilk defa üretime konu olan teknolojik ürün/ürünlerin yatırımları aşağıdaki şartların 

herhangi birini taşıması halinde desteklenir.  

 

a) Türkiye’de veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda başarı ile 

sonuçlandırıldığına dair belgeye sahip ve üretime uygun olan ve sonuçlandırıldığı tarihten 

itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürünlere destek sağlanır. 

 

b) Türkiye’de veya yurtdışında, öz kaynaklar kullanılarak yürütülen Ar-Ge faaliyetleri 

sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne; Türkiye için geçerli  “İncelemeli Patent Belgesi”ne 

sahip olması halinde destek sağlanır. İncelemeli patentin, başvuru tarihinden itibaren en az 5 

(beş) yıllık korumaya sahip olması şartı aranır. 

 

c) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği’nin 25.madde hükümleri çerçevesinde; 

teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-

Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün ile ilgili, yönetici şirket 

tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca teknolojik ürün 

özelliği taşıdığına dair olumlu rapor veya bölge içerisinde yatırımı için yatırım izni verilmesi 

halinde işletmelerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar destek 

kapsamında değerlendirilir. Yatırım izninin veya olumlu raporun başvuru tarihinden en çok 6 

(altı) ay önce alınması şartı aranır. 
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Öncelikli teknoloji alanları 

MADDE 6 – (1) Bu program kapsamında desteklenecek yüksek ve orta-yüksek teknoloji 

alanları Bakanlıkça ilan edilir. 

 

Desteklenecek yatırım türleri 

MADDE 7 – (1) Bu program kapsamında iki tür yatırıma destek sağlanır: 

 

a) Komple yeni yatırım: 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 yatırımlar, 

 

b) Ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırım: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı 

işletmede mevcut makine ve teçhizata ilave edilecek makine teçhizat ile farklı bir nihai 

teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımlar. 

 

Başvuru şekli ve tarihi 

MADDE 8 – (1) Bu programa, teknolojik ürünle ilgili ülkemizde yatırım yapmak isteyen 

işletmeler başvurur. Gerçek kişilerin başvurudan önce şirket kurarak tüzel kişilik kazanması 

gerekir. 

 

(2) Bu programdan yararlanmak isteyen işletme, başvuru formunu www.sanayi.gov.tr ve/veya 

biltek.sanayi.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ekli 

belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapar. Başvuru formunun her sayfası işletmeyi 

temsil ve ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerce kaşelenerek imzalanır. 

 

(3) Başvurular, bütçe imkânları doğrultusunda, yılda bir veya birden fazla dönemde Genel 

Müdürlükçe belirlenen tarihlerde alınır. Başvuru tarihleri Bakanlık web sitesinden ilan edilir. 

 

Başvurularda aranacak belgeler 

MADDE 9 – (1) Başvurularda istenecek belgeler, başvuru formu ekinde belirtilir. 

 

Değerlendirme 

MADDE 10 –(1) İşletmenin başvuru dosyası proje sorumlusu tarafından; mevzuata uygunluk, 

bilgi, belge ve şekil yönünden incelenerek “Ön Değerlendirme Formu” hazırlanır. 

 

(2) Başvuru dosyasında ve eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine e-

posta/yazılı bildirilir. Başvuru sahibinden, bildirim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde 

eksiklerin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde 

başvuru reddedilir ve durum başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 

 

(3) Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan yatırım projesinin değerlendirilmesi için 

Genel Müdürlük; yatırımı yerinde incelemek ve yatırım projesinin teknik, finansal, ekonomik 

ve sosyal yapılabilirliğinin, önceliğinin, çevreye etkilerinin ve istihdama katkısının fayda-
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maliyet analizi, katma değer oluşturma potansiyeli vb. ile ortaya konulduğu “Teknik ve Mali 

İnceleme Rapor”larını hazırlamak üzere, en az 2 öğretim üyesini görevlendirebilir. Ayrıca, 

gerekli görmesi halinde ilgili kurum, kuruluş ile gerçek veya tüzel kişilerden görüş alabilir 

veya yatırım konusu teknolojik ürün ile ilgili gerçek veya tüzel kişileri İnceleme ve 

Değerlendirme Raporu hazırlamak üzere görevlendirebilir. 

 

(4) Genel Müdürlükten en az 2 proje sorumlusu, yapılacak yatırımı yerinde inceler. 

 

(5) Tüm raporlar hazırlandıktan sonra Genel Müdürlük, teknolojik ürün yatırımının 

değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyon üyelerinin belirtilen tarih ve yerde 

toplanmasını sağlar. 

 

(6) Genel Müdürlük, Komisyon üyelerini destek karar toplantısından önce yatırımı yerinde 

incelemek üzere görevlendirebilir. 

 

(7) Genel Müdürlük, yetersiz bulduğu teknik ve mali inceleme raporları için yeniden 

hazırlatmak üzere farklı gerçek veya tüzel kişi, kurum, kuruluş veya öğretim üyelerini 

görevlendirebilir. 

 

(8) Başvuru sahibi işletme, karar toplantısının yapılacağı yer ve tarihte, yatırım projesini 

sunmak üzere Komisyon toplantısına Genel Müdürlükçe davet edilir. 

 

(9) Komisyon; alınan görüş, öneri, bilgi, belge ve sunulan teknik ve mali inceleme ve 

raporları ile başvuru sahibi işletmenin yapacağı sunumu da dikkate alarak yatırım projesini; 

makroekonomik politikalar, arz/talep dengesi, sektörel etkiler, katma değer yaratma 

potansiyeli ile mali ve teknik yönden değerlendirir.  

 

(10) Komisyon yatırım projesinin desteklenmesine karar verebilir ya da yatırım projesini 

reddedebilir. Komisyonun vermiş olduğu karar nihai karar olup, değiştirilemez ve yatırım 

proje başvurusu yeniden değerlendirmeye tabi tutulamaz. Komisyonun ret kararı başvuru 

sahibi işletmeye 10 iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte yazı ile bildirilir. 

 

(11) Komisyon üyeleri, desteklemeye esas alınacak işletme sınıfı, destek oranı, uygun yatırım 

harcamaları ile desteklemeye esas alınacak yatırım harcamaları ve toplam destek tutarı ile 

diğer hususları belirler ve toplantı karar tutanağını imzalar. 

 

(12) Komisyonun yatırım projesinin desteklenmesine karar vermesi halinde karar, başvuru 

sahibi işletmeye 10 iş günü içinde e-posta ve yazı ile bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren 

başvuru sahibi işletmeden 30 iş günü içinde Bakanlık ile sözleşme yapması istenir. Belirtilen 

süre içerisinde sözleşme yapmayan başvuru sahibi işletmenin yatırım projesi reddedilmiş 

sayılır. 

(13) Komisyon tarafından desteklenmesi uygun görülen teknolojik ürünün yatırımcısı ile 

Bakanlık arasında yapılan sözleşmede; 
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a) Sözleşmenin amacı ve kapsamı, 

b) Sözleşmenin tarafları, 

c) Taraflara ilişkin bilgileri, 

ç) Bakanlık tarafından sağlanacak destek oranları ve süresi, 

d) Destek kapsamında yer alan harcama kalemleri, 

e) Sağlanacak toplam destek tutarı, 

f) Desteğin iptal edilmesi durumunda, yapılan desteğin geri ödenmesine ilişkin hususlar, 

g) Diğer idari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususlar, 

ğ) Sözleşme ekinde yapılacak yatırımlar ile ilgili iş planı, taahhütname ve Genel Müdürlükçe 

istenecek diğer belgeler, 

yer alır. 

(14) Başvurular, Komisyon tarafından en geç 85 iş günü içerisinde değerlendirilip karara 

bağlanır. Bu süre, başvuru dosyasında eksiklik bulunması halinde bu eksikliklerin giderildiği 

tarih itibarı ile başlar. Eksiksiz yapılan başvurularda başvuru tarihi dikkate alınır. 

(15) Değerlendirme Komisyon kararlarının ve işletme ile imzalanan sözleşme ve eki iş ödeme 

planının birer örneği Genel Müdürlükçe, yatırım projesinin ödenek ve harcama durumunun 

planlanabilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 30 gün 

içinde Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

 

10.1 İşletme sınıfının belirlenmesi 

(1) İşletmelerce yapılacak başvurularda desteklenmeye esas alınacak işletme sınıfı; “Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelik” kapsamında belirtilen işletme türleri dikkate alınarak belirlenir ve destek 

kapsamında değerlendirilir. 

(2) 1. fıkrada anılan yönetmeliğin ekinde yer alan KOBİ Bilgi Beyannamesi formu/formları 

başvuru sahibi işletmelerce doldurulur ve YMM/SMMM tarafından onaylanır. Sözkonusu 

form/formlarda, işletmenin beyan ettiği işletme sınıfı Değerlendirme Komisyonu tarafından 

incelenir ve desteklenmeye esas alınacak işletme sınıfı karara bağlanır. 

(3) Ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi gerçek veya tüzel kişilik ile başvuru sahibi 

yatırımcı tüzel kişiliğin farklı olması halinde; yatırımcı ile ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti 

sahibi arasında ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti ve sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün ile 

ilgili, taraflara ilişkin hak tesisine dair noter tasdikli belge istenir. 

(4) Ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi ile başvuru sahibi yatırımcı tüzel kişiliğin farklı 

olması halinde; Ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi (hakları devreden taraf) tüzel kişilik 
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ise, hakları devreden işletmeden son mali yıla ait YMM/SMMM onaylı bilanço ile 

YMM/SMMM onaylı KOBİ Bilgi Beyannamesi formu/formları istenir. 

(5) Büyük veya orta büyüklükteki işletmelerce tüm süreçleri yürütülen ve başarı ile 

tamamlanarak sonucunda teknolojik ürüne dönüşen ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti ve 

sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün ile ilgili hakların, daha küçük ölçekli işletmelere 

devredilmesi durumunda; yatırım konusu teknolojik ürün, büyük veya orta büyüklükteki 

işletmelere uygulanan yatırım desteği kapsamında değerlendirilir. 

(6) Her bir destek unsuru için yapılan başvurularda, işletmenin başvuru tarihindeki sınıfı 

Komisyon tarafından tekrar dikkate alınarak değerlendirme yapılır. 

 

Yatırımın başlangıç tarihi ve destekleme süresi 

MADDE 11 - (1) Yatırımın başlangıç tarihi; Bakanlık ile başvuru sahibi işletme arasında 

yapılan sözleşme tarihinden itibaren başlar ve toplam destekleme süresi 36 aydır. Bu süre 

içerisinde yatırımını tamamlayamayan yatırımcıya, gerekçeleri ile birlikte ek süre istemesi 

durumunda Genel Müdürlükçe bir defaya mahsus en fazla 6 ay ek süre verilebilir. 

 

Desteklenecek yatırım harcamaları 

MADDE 12 - (1) Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında yatırıma konu 

teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan;  

 

a) Ana makine ve teçhizat: Yatırım projesine konu teknolojik ürünün üretilmesi ile doğrudan 

ilişkili olan; en az bir parçası uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket 

eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan; malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya 

yarayan gereçler; tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş 

gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen yerli ve ithal yeni makineler grubu ile bir 

makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir 

makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar veya makinenin işletimi için 

gerekli olan yazılım ve gereçlerinin satın alma bedellerinin KDV hariç toplamından oluşur. 

Yurt içinden sağlanacak olanların fabrika teslim bedelleri, yurt dışından temin edileceklerin 

ise FOB teslim bedelleri (ithal edilen ülke limanındaki teslim bedeli) dikkate alınır. 

 

b) Yardımcı makine ve teçhizat: Yatırıma konu teknolojik ürünün üretilmesi ile doğrudan 

ilişkili olmayan ancak, ürünün nihai halini alabilmesi için gerekli olan ve ana makine 

teçhizatın faal olarak çalıştırılmasına yardımcı olan asgari makine teçhizat ve bunlara ilişkin 

araç-gereç ve donanımlarının KDV hariç bedellerinin toplamından oluşur. İthal edilenler için 

FOB teslim bedelleri (ithal edilen ülke limanındaki teslim bedeli) dikkate alınır. 

 

c) Taşıma ve sigorta: Makine ve teçhizatın yurtdışından alınması durumunda; sadece Türkiye 

sınırları dahilinde makine ve teçhizatın yatırım yerine teslim edilmesine kadar gerçekleşen 

tüm taşıma ve sigorta giderlerini kapsar. Makine ve teçhizat ithalatı, yatırım yerine teslim 

bedeli üzerinden anlaşılarak yapılmış ise taşıma ve sigorta giderleri, satıcı firma tarafından 

üstlenileceğinden ayrıca yurtiçi taşıma ve sigorta bedelleri destek kapsamında 
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değerlendirilmez. Yurtiçinden satın alma durumunda ise satın alma yerinden yatırım yerine 

kadar yapılacak tüm taşıma ve sigorta giderlerini kapsar.  

 

ç) Montaj: Gerekli tüm makine ve teçhizatın montajları ile ilgili tüm masrafların, fatura veya 

fatura yerine geçer belgeler dâhilinde KDV/Stopaj hariç bedelleri destek kapsamında 

değerlendirilir. Satın alınan makine teçhizatın satıcı firma tarafından montajı dâhil anlaşılarak 

satın alınması halinde ayrıca montaj bedelleri destek kapsamında değerlendirilmez. 

 

d) Fizibilite raporu gideri: İşletmelerin, yatırım projesi için yaptıracakları yapılabilirlik 

raporuna yönelik danışmanlık veya hizmet harcamalarının KDV hariç bedellerinden oluşur. 

Fizibilite raporu, yatırım proje tutarının 5.000.000 TL ve üstü olması halinde zorunludur. 

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım harcamalarından oluşan yatırım projeleri için işletmelerin 

yaptıracakları fizibilite raporuna yönelik danışmanlık ve hizmet alımı giderinin, en fazla 

100.000 TL’ye kadar olan kısmı destek kapsamında değerlendirilir. 

 

Desteklenmeyen yatırım harcamaları 

MADDE 13 - (1) Tamamlanmış yatırımlar ile başvuru tarihinden önce gerçekleştirilmiş 

bulunan yatırım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez. 

 

(2) İkinci el veya kullanılmış makine ve teçhizat içeren yatırımlar destek kapsamında 

değerlendirilmez. 

 

(3) Teknolojik ürüne yönelik yatırım projesinde, destek kapsamında değerlendirilmeyecek 

harcama kalemleri; 

 

a) Arsa bedeli, 

b) Arazi düzenleme giderleri, 

c) Bina-inşaat giderleri, 

ç) Ulaştırma giderleri, 

d) Taşıt araçları giderleri, 

e) Yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler, 

f) Beklenmeyen giderler, 

g) Kuruluş dönemi faiz giderleri, 

ğ) İşletme dönemi faiz giderleri, 

h) Amortismanlar, 

ı) Bakım ve onarım giderleri, 

i) İşletmeye alma giderleri, 

j) Hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri, 

 

gibi harcamaları kapsar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Desteklere İlişkin Hususlar 

 

Destek unsurları ve üst limitleri 

MADDE 14 - (1) İşletme sınıfları esas alınarak sağlanacak geri ödemesiz destek üst limitleri: 

 

a) Büyük işletmeler; yalnızca makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlandırılır ve 

sağlanacak destek üst limiti 2.000.000 TL’dir. 

 

b) Orta büyüklükteki işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru ile kredi faiz destek 

unsurundan yararlandırılır ve toplamda sağlanacak destek üst limiti 10.000.000 TL’dir. 

 

c) Küçük işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru, kredi faiz destek unsuru ile işletme 

gideri desteği unsurundan yararlandırılır ve toplamda sağlanacak destek üst limiti 

10.000.000 TL’dir. 

 

Makine ve teçhizat desteği 

MADDE 15 - (1) Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı, yatırım 

harcamaları olarak desteklenir. Yatırım harcamaları üzerinden işletmelere en fazla aşağıdaki 

oranlar kadar geri ödemesiz destek sağlanır. 

 

a) İthal alımlarda; 

Büyük işletmelere % 10 

Orta büyüklükteki işletmelere % 30 

Küçük işletmelere % 40 

 

b) Yerli alımlarda  

Büyük işletmelere % 20 

Orta büyüklükteki işletmelere % 40 

Küçük işletmelere % 50 

 

(2) Yatırıma konu makine ve teçhizat, üreticisinden veya tedarikçisinden satın alınması 

halinde desteklenir. 

 

(3) Başvuru sahibi işletmeler her bir yatırım projesine konu teknolojik ürünün yatırımı için 

destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilir. 

 

(4) Yerli makine ve teçhizat alımlarında, belirtilen destek oranlarının uygulanabilmesi için 

yatırımcının gerekli makine ve teçhizatı, “Yerli Malı Belgesi”ne sahip Türkiye’deki makine 

ve teçhizat üreticilerinden veya tedarikçilerinden satın alması gerekir. 

 

(5) 1. fıkrada belirtilen oranlar, ana makine ve teçhizat ile yardımcı makine ve teçhizat 

harcamalarında uygulanır. Yatırım harcamalarından; montaj, taşıma ve sigorta ile fizibilite 

raporu giderleri için ise; 1. fıkranın (a) bendinde belirtilen oranlar uygulanır.  
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15.1. Desteğin ödenmesi 

(1) Genel Müdürlük tarafından Tamamlama Belgesi verilen işletmeye, Komisyonca uygun 

görülen yatırım harcamaları esas alınarak gerçekleşen yatırım harcamaları üzerinden, işletme 

sınıfına göre belirtilen oranlarda Bakanlık tarafından destek ödemesi yapılır. 

 

(2) Komisyonca destekleme kararı alınan yatırım harcamalarına ilişkin herhangi bir ön ödeme 

yapılmaz. Destek ödemesinin yapılabilmesi için yatırım harcamalarının işletmelerce 

gerçekleştirilmesi ve fatura ya da fatura yerine geçen belgelerle belgelendirilmesi şarttır. 

 

(3) İşletme, YMM/SMMM onaylı sonuç raporu ve ekinde bulunan belgelerle Genel 

Müdürlüğe desteğin ödenmesi için yazılı başvuruda bulunur. 

 

(4) İşletmelerce satın alınan makine ve teçhizatın, montajının tamamlanmış, nihai ürünü 

üretiyor olması ve işletmenin yevmiye defterine kaydının yapılmış olması şarttır. 

 

(5) Yatırım harcamaları ile ilgili üretici/tedarikçi veya hizmeti sağlayan tarafından işletme 

adına düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgenin aslı işletmeden istenir. İthal makine 

ve teçhizat alımında ise bunun yanı sıra onaylı gümrük giriş beyannamelerinin aslı işletmeden 

istenir. 

 

(6) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe 

çevirisi istenir. 

 

(7) Yatırım harcamaları ile ilgili üretici/tedarikçi veya hizmeti sağlayan tarafından işletme 

adına düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgenin aslının ibrazı esastır.  

 

(8) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi (KDV) ile buna 

benzer vergiler destek kapsamı dışında tutulur. 

 

(9) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi 

durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih 

esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. 

 

(10) İşletme, yaptığı yatırım harcamalarına ilişkin ödemeleri bankacılık kanalları ile yapar ve 

belgeler. İşletmenin üreticilere/tedarikçilere veya hizmeti sağlayanlara yaptığı toplam ödeme 

tutarı, en az Bakanlık tarafından sağlanacak destek tutarı kadar olmalıdır. 

 

(11) Genel Müdürlükçe, ekinde Tamamlama Belgesi olan Destek Ödeme Oluru hazırlanır ve 

Genel Müdürlük onayına sunulur. 

 

(12) Destek ödemeleri, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. İlgili Müdürlük 

tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır. 
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(13) Destek ödemeleri, yurt içinde faaliyet gösteren kamu bankalarından birinde, desteklenen 

işletme adına açılmış bulunan ve hesap bilgileri sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına 

yapılır. 

 

Kredi faiz desteği 

MADDE 16 - (1) Yatırım projelerinde 50.000.000 TL’ye kadar olan yatırım harcamaları 

desteklenir. 

 

(2) Yatırım harcamalarına yönelik aracı kurumlardan alınacak en az 1 yıl vadeli yatırım 

kredisi için geri ödemesiz faiz desteği sağlanır. 

 

(3) Faiz desteği, Bakanlıkça belirlenen puan esas alınarak sağlanır.  

 

(4) Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için alınacak kredinin faizine, 

belirlenen puanın tamamı kadar destek sağlanır. 

 

(5) Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’nin üstünde olan yatırım harcamaları için alınacak 

kredinin faizine, belirlenen puanın yarısı kadar destek sağlanır. 

 

(6) İşletmelere sağlanacak faiz destek üst limiti 10.000.000 TL dir. 

 

(7) Yalnızca kredi faiz destek unsurundan yararlanan işletmelere ek süre verilmez. 

 

(8) Makine ve teçhizat desteği ile kredi faiz destek unsurlarının her ikisinden de yararlanmak 

isteyen işletmenin, öncelikle makine ve teçhizat destek unsurundan yararlanmış ve 

tamamlama belgesini almış olması şarttır. 

 

(9) Yalnızca kredi faiz destek unsurundan yararlanan işletme, makine ve teçhizat destek 

unsurundan yararlandırılmaz. 

 

(10) Makine ve teçhizat destek unsurundan yararlanarak yatırımını tamamlayan işletmenin, 

yatırım proje tutarının geri kalan kısmına yönelik kredi faiz desteğinden yararlanabilmesi için; 

sözleşme tarihinden itibaren yatırımını 36 ay içinde tamamlamış ve bu süre içinde başvurmuş 

olması şarttır. Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren yatırımını tamamlayıncaya kadar geçen 

süre, destekleme süresi olan 36 aydan düşülür ve geriye kalan süre kadar kredi faiz 

desteğinden yararlandırılır. 

 

16.1 Uygulama aşamaları: 

(1) 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. 

 

(2) Faiz desteği uygulamasına yönelik olarak aynı yatırım projesi için birden fazla aracı 

kurum ile protokol yapılmaz. 
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(3) Bakanlık ile aracı kurum arasında yapılacak olan protokol kapsamında, işletmelerin 

kullanacakları kredinin anapara riski tamamen aracı kuruma aittir. Aracı kurum, kredi 

başvurularını protokol hükümleri ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. 

Bakanlık, gerekli gördüğünde 30 gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi 

faiz desteği uygulamasını durdurmaya yetkilidir. 

 

(4) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için kredi faiz desteği 

uygulanmaz. 

 

(5) Bakanlıkça belirlenecek destek faiz puanı, ülkenin ekonomik koşulları dikkate alınarak 

belirlenir. 

 

İşletme gideri desteği 

MADDE 17 - (1) Bu destek unsurundan yalnızca küçük işletmeler yararlandırılır. İşletmenin, 

“Tamamlama Belgesi”nin verildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Genel Müdürlüğe 

yazılı olarak başvuruda bulunması şarttır. 

 

(2) Başvuru sahibi işletme, başvurusunda hangi işletme gider/giderlerinden yararlanmak 

istediğini belirtir. 

 

(3) Genel Müdürlük, başvuruyu değerlendirmek üzere Değerlendirme Komisyonunun 

belirlediği tarihte ve yerde toplanmasını sağlar. 

 

(4) Başvuru sahibi işletmeye bu desteğin verilip verilmemesi, Komisyon kararı ile belirlenir. 

Komisyon, başvuru tarihinden itibaren 30 iş günü içinde karar verir.  

(5) Genel Müdürlük Komisyon üyelerini, işletmenin faaliyetlerini yerinde inceletmek üzere 

görevlendirebilir. 

 

(6) Komisyon başvuru sahibi işletmeye; işletme gideri desteğinin verilmesine karar verebilir, 

başvuruyu reddedebilir veya harcama giderlerinin kısmi desteklenmesini uygun görebilir. 

Komisyonun, desteklenmesini uygun gördüğü işletme giderlerine yönelik gider kalemleri 

karar tutanağında belirtilir ve Komisyon üyeleri tarafından imzalanır. 

 

(7) İşletme gideri desteği, küçük işletmelere destek programı kapsamında sağlanacak toplam 

destek üst limiti dâhilinde sağlanır. 

 

(8) Komisyon kararı ile üretim konusu ile ilgili yurtiçi ve/veya yurtdışındaki teknoloji, Ar-Ge 

ve yenilik projeleri bağlamındaki kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını geliştirmek ve 

koordine etmek amacıyla;  

 

a) En az yüksek lisans mezunu, 
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b) Yatırım konusu ile uyumlu sektör/sektörlerde en az 5 yıl çalışmış, 

 

c) Üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yatırım, devlet destekleri, fayda -

maliyet analizi gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi, 

 

bir Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi şartıyla işletmeye; bu personelin maaşının her yıl 

için o yılın başında ilan edilen brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı, Komisyonun destek 

karar tarihinden başlayarak 31/12/2023 yılına kadar destek sağlanır. Bu kapsamda istihdam 

edilecek personelden; Bakanlığa her yıl işletmenin faaliyetlerini raporlaması, Ar-Ge ve 

yenilik bağlamında yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip etmesi ve işletmenin performans 

değerlendirmesi ile ilgili hususlarda Bakanlık ile 31/12/2023 tarihine kadar bilgi ve belge 

paylaşımında bulunması, işletme tarafından verilecek taahhüt doğrultusunda istenir.  

 

(9) Komisyon kararı ile aşağıdaki işletme giderleri Komisyonun destek karar tarihinden 

başlayarak en fazla 1 (bir) yıl süresince belirtilen oranlarda desteklenir: 

 

17.1. Kira gideri desteği 

(1) İşletme tarafından sözleşme yapılarak teknolojik ürünün üretilmesi amacıyla kiralanan 

kapalı alan/alanların yıllık net kira bedeli üzerinden (KDV/Stopaj ve ortak giderler hariç) en 

fazla %75 oranında destek sağlanır. Kira kontratlarında veya sözleşmelerinde belirlenen 

bedellerin yanı sıra, yatırımın yapıldığı bölgedeki ortalama kira rayiç bedelleri de dikkate 

alınır. 

 

17.2. Enerji gideri desteği 

(1) İşletmeye; teknolojik ürünün üretimine yönelik kullanılan elektrik ve doğal gaz enerjisine 

ait yıllık fatura tutarları üzerinden en fazla %75 oranında destek sağlanır. Desteklenecek 

enerji giderlerinin üretim amaçlı olması esastır. İdari bina, depo, sosyal tesis ve buna benzer 

alanlara ait enerji giderleri desteklenmez.  

 

17.3. Personel gideri desteği  

(1) İşletmenin yöneticileri ve ortakları ve bunların 1. derece yakınları (eşi, annesi, babası, 

kardeşi ve çocuğu) dışında istihdam edilen yıllık çalışan personel sayısı kadar, başvuru 

tarihindeki o yılın başında ilan edilen brüt asgari ücret tutarının %75’i oranında destek 

sağlanır. İşletmenin, her bir personel için SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesini beyan etmesi 

şarttır. İşletmenin SGK prim borcunun olmaması ve bu durumu belgelemesi esastır.  

 

17.4. Desteğin ödenmesi 

(1) 17.1, 17.2 ve 17.3’te belirtilen desteklerin sağlanacağı işletmelere, giderlerinin fatura ya 

da fatura yerine geçen belge ile belgelendirilmesi kaydıyla, Komisyon karar tarihinden 

itibaren Bakanlıkça, yıllık olarak bir defada ödeme yapılır.  
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(2) 8. fıkrada belirtilen desteğin sağlanacağı işletmelere; işletmenin SGK prim borcunun 

olmaması ve ilgili personele ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin beyan edilmesi 

kaydıyla, Komisyon karar tarihinden itibaren Bakanlıkça yıllık olarak ödeme yapılır. 

 

Yatırım projesinin revizyonu  

MADDE - 18 (1) Komisyon tarafından destek kararı verilen yatırım projesi için başvuru 

sahibi işletme; yatırım kapsamının daraltılması veya genişletilmesi, yatırım kalemlerinde 

öngörülemeyen ihtiyaçlar ile işletmenin tüzel kişiliğinde meydana gelen değişikliklere ilişkin 

revizyon taleplerini, Komisyona sunulmak üzere gerekçeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe 

yazılı olarak bildirir. 

 

(2) Komisyon işletmenin yatırım projesi ile ilgili revizyon talebini kısmen ya da tamamen 

uygun görebilir veya reddedebilir.  Komisyonun kararı işletmeye bildirilir. 

 

(3) Komisyon, revizyon ile ilgili değerlendirmesini, işletmenin yazılı olarak bildirdiği ve 

evrakın kayda girdiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yapar. 

 

(4) İşletmelerin yatırım projesi ile ilgili halihazırda gerçekleştirmiş olduğu yatırım 

harcamalarına yönelik revizyon talepleri değerlendirmeye alınmaz. 

(5) Toplam destek tutarının artırılmasına yönelik revizyon talepleri değerlendirmeye alınmaz. 

 

Yatırımı izleme, denetleme ve sonuçlandırma 

MADDE 19 - (1) Destek kararı alınan her bir yatırım projesinin faaliyet aşamalarının 

izlenmesi ve değerlendirilmesi, yatırım dönemi ile işletme dönemi olmak üzere iki aşamalı 

yapılır.  

 

(2) Yatırım dönemi izleme: Komisyonca destekleme kararı alınan yatırım projesinin yatırım 

sürecinin 6 ay ve üstü olması halinde Genel Müdürlükçe en az 2 öğretim üyesi 

görevlendirilebilir ve dönemsel “Yatırım İzleme Raporu” hazırlatılarak yatırım 6 aylık 

dönemlerde izlenir. Raporda yatırımın ilerleyişini önemli şekilde etkileyen olumsuz 

görüşlerin yer alması halinde bu durum Komisyonda görüşülür. Komisyonda olumsuz bir 

karar alınması halinde yatırım, destek kapsamından çıkarılır.  

a) Yatırımını tamamlayan işletme, “Sonuç Raporunu” hazırlayarak Genel Müdürlüğe yazılı 

olarak bildirir. En az iki proje sorumlusu personel ve/veya öğretim üyesi, işletmeyi yerinde 

ziyaret ederek sonuç raporunda belirtilen yatırım harcamalarını ve harcamalara ilişkin 

harcama belgelerini inceler, denetler ve Genel Müdürlük onayına sunmak üzere “Tamamlama 

Belgesi” düzenleyerek imzalar. 

(3) İşletme dönemi izleme: Yatırımını sonuçlandırmış ve Genel Müdürlük tarafından 

“Tamamlama Belgesi” verilmiş işletme, üretim-satış faaliyetleri ile ilgili gelişmeleri, 

teknolojik ürünü üretmeye başladığı tarihten itibaren, 5 yıl boyunca yıllık olarak “Gelişme 

Raporu”nu hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunar. 
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(4) Genel Müdürlükçe sonuçların değerlendirilmesi ve işletmenin performansını takip etmek 

amacıyla faaliyet dönemlerinde işletme Genel Müdürlükçe görevlendirilecek en az iki proje 

sorumlusu personel ve/veya öğretim üyesi tarafından ziyaret edilerek “Performans 

Değerlendirme Raporu” düzenlenir. 

(5) Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya veya yaptırmaya 

yetkilidir. Genel Müdürlük yatırımın yerinde tespitine ilişkin izleme ve denetimi, 

yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri ile sanayi kurum ve kuruluş personeline yaptırabilir. 

(6) Genel Müdürlük; 

a) Uygulamaya ilişkin yöntemi belirlemeye, talimat vermeye, 

b) Makroekonomik politikalar ve gelişen şartları göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri 

almaya ve bu yönde düzenlemeler yapmaya, 

c) Sözleşmede öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına 

göre gerekli tedbirleri almaya,  

yetkilidir. 

(7) İzleme ve denetim sırasında, izleme ve denetim görevlilerinin yatırımla ilgili her türlü 

bilgi ve belgeyi inceleme taleplerinin karşılanması, talep edilmesi halinde belgelerin onaylı 

örneklerinin verilmesi ve mahallinde incelemeye izin verilir. 

(8) Genel Müdürlük, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gerekli görülen bilgi, belge ve görüş 

isteyebilir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ödemelere İlişkin Hususlar 

 

Görevlendirmelere ilişkin ödeme 

MADDE 20 - (1) Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak veya izleme ve denetim için 

görevlendirilecek yükseköğretim kurumu öğretim üyelerine, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği sektör temsilcileri veya sanayi kurum ve kuruluş personeline yapılacak ödemeler 

Bakanlık bütçesinden karşılanır. 

 

(2) Değerlendirme toplantılarında veya izleme ve denetimde görev alacak yükseköğretim 

kurumu öğretim üyeleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde 

görevlendirilir. 

 

(3) Ankara dışından katılan öğretim üyelerinin ve TOBB sektör temsilcileri veya sanayi 

temsilcilerinin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine 

göre ödenir. 
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(4) Yatırım projeleri konusunda rapor hazırlayacak gerçek veya tüzel kişilere ödenecek 

hizmet bedeline ilişkin teklifler, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek belirlenir ve Bakanlık 

bütçesinden ödenir. 

 

a) Hizmet alınacak tüzel veya gerçek kişiler ile kurum ve kuruluşların, yatırım projesine 

benzer konularda çalışmış olması ve belli bir birikime ve tecrübeye sahip olması şartı aranır. 

 

b) Hizmet alınacak tüzel veya gerçek kişiler ile kurum ve kuruluşlar, hizmetleri karşılığı talep 

ettikleri bedelleri teklif olarak Genel Müdürlüğe sunar. 

 

c) Hizmet alınacak tüzel veya gerçek kişiler ile kurum ve kuruluşların yeterliliği ve sunulacak 

hizmet bedelinin uygunluğu Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. 

 

ç) Hizmet alınacak tüzel veya gerçek kişiler ile kurum ve kuruluşlara ödemeler, istenen 

raporun Genel Müdürlüğe teslimini müteakip yapılır. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Değerlendirme Komisyonuna İlişkin Hususlar  

 

Komisyon oluşumu ve çalışma esasları 

MADDE 21 - (1) Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında, yatırım proje 

başvurularını ve değişiklik taleplerini değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Genel 

Müdürlük tarafından Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.  

 

(2) Değerlendirme Komisyonu 5 asil ve 4 yedek üyeden oluşur.  

 

(3) Desteklenecek yatırım konularına göre öğretim üyeleri ile TOBB veya sanayi kurum ve 

kuruluş temsilcileri Genel Müdürlükçe belirlenir ve görevlendirilir. Sanayi kurum ve kuruluş 

temsilcileri OSB yönetimlerinde görevli veya Sanayi ve Ticaret Odalarında yönetici olanlar 

arasından seçilir. TOBB temsilcileri yatırım konusu ile ilgili sektör temsilcileri arasından 

seçilir. 

 

(4) Komisyon üyesi olarak görev yapacak Bakanlık personeli, Ar-ge ve yenilik projeleri 

yönetiminde uzman veya yatırım konusunda uzman olanlar arasından Genel Müdürlük 

tarafından belirlenir ve görevlendirilir.  

 

(5) Komisyon 5 (beş) üye ile toplanır. Komisyonda kararlar en az 3 (üç) üyenin aynı yöndeki 

kararıyla belirlenir. 

 

(6) Yatırım proje konusu ile ilgili teknik ve mali inceleme raporları v.b. raporlar hazırlanması 

için Genel Müdürlükçe görevlendirilen öğretim üyeleri ile gerçek veya tüzel kişilerce veya 

ilgili kurum/kuruluşlarca bildirilen görüşler, öneriler ve raporlar doğrultusunda yatırım 

projesine ilişkin nihai karar Komisyon tarafından verilir.  
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(7) Komisyon üyeleri aynı yatırım projesi için rapor hazırlayamaz, görüş veremez ya da 

izleyici/danışman olarak görev yapamaz. İzleyiciler de, izleyici oldukları yatırım projelerinde 

danışman olamazlar.  

 

(8) Komisyon üyeleri, yatırım projesi için rapor hazırlayanlar, görüş verenler ve izleyiciler 

görevlendirildikleri yatırım projesinin çalışanı, danışmanı veya ortağı ile bunların eşi, annesi, 

babası, kardeşi ve çocuğu olamazlar.  

 

(9) Komisyon üyeleri, üyelikleri devam ettiği sürece, çalışanı, sahibi veya ortağı oldukları 

ve/veya bunların eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğu oldukları işletmeler tarafından yatırım 

proje başvurusu yapılması halinde ilgili yatırım projesinin değerlendirildiği toplantıya 

katılamaz, bu yatırım proje başvurusu için görüş veremez ve/veya izleyici/danışman olarak 

görev yapamazlar.  

 

(10) Komisyonda görevlendirilen üyelerin Komisyon faaliyetleri ile ilgili yaptığı işlerde 

gizlilik esastır. Komisyonda görev yapan Bakanlık personeli hariç, Komisyon üyeleri ve 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında rapor hazırlayan veya izleme ve 

denetimde görevlendirilen öğretim üyeleri Genel Müdürlüğe Gizlilik Taahhütnamesi verir. 

 

(11) Komisyonda görevlendirilen üyeler, değerlendirmelerinde, yatırım proje kapsamında 

talep edilen gider/harcama kalemlerinin; gerekliliği, maliyetlerin uygunluğu ve yerindeliği 

gibi hususları da incelemek ve değerlendirmek ile yükümlüdür. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Diğer Hususlar 

MADDE 22 - (1) Değerlendirme Komisyonu tarafından reddedilen yatırıma konu teknolojik 

ürün/ürünlerin yatırımı için, aynı ya da farklı yatırımcılar tarafından tekrar başvuruda 

bulunulamaz. 

 

(2) Desteklenen yatırım proje sahibi işletmelerin destek süresi boyunca, işletmenin, başka bir 

işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus Komisyonda 

değerlendirilerek; desteğin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir. 

 

(3) Destek süresinde işletmenin tasfiyesinin başlaması, kapanması veya komisyon tarafından 

desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan 

işletmenin gerekçesi Komisyon tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde 

sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek 

nitelikte mücbir sebepler ile veya Komisyon tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler 

nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi 

istenmez. Aksi durumun tespitinde; yapılan geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren 
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muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte işletmeden genel hükümler çerçevesinde 

tahsil edilir.  

 

(4) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, 

çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet 

satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.  

 

(5) Yatırım proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine ve teçhizatın mülkiyeti, 

işletme tüzel kişiliğine ait olup, Bakanlık tarafından destek ödemesinin yapıldığı tarihten 

itibaren 5 (beş) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde 

kiralanamaz, kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemez, rehin 

gösterilemez, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi) gün 

içinde tüm belgeleriyle birlikte Bakanlığa yazılı olarak bildirilir. Aksi halde destek miktarı 

yasal faizi ile birlikte işletmeden genel hükümler çerçevesinde tahsil edilir.  

 

(6) Gerçekleşen ve belgelendirilen yatırım harcamaları üzerinden belirlenecek olan destek 

ödeme tutarı, Komisyonca nihai karara bağlanan ve sözleşmede belirtilen toplam destek 

tutarını aşamaz. 

 

(7) Yatırım döneminde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını, 

benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, 

kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona 

erinceye kadar işletme için destek sürecinin durdurulması veya devamına Genel Müdürlük 

tarafından karar verilir. 

 

(8) İşletme tarafından satın alınmış ve destek ödemesi yapılmış makine ve teçhizatın yatırıma 

konu teknolojik ürünün üretiminde kullanılmaması veya başka amaçlar doğrultusunda 

kullanıldığının tespit edilmesi halinde işletmeye yapılan geri ödemesiz destekler ödeme 

tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte işletmeden genel 

hükümler çerçevesinde tahsil edilir. 

 

(9) Bu program kapsamında destek sağlanan işletmeler; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan 

muafiyet, istisna ve indirim gibi diğer farklı destek unsurlarından da yararlanabilirler. 

 

(10) Aynı teknolojik ürünün yatırımı için kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz 

destekler başvuru formunda belirtilir. Söz konusu geri ödemesiz destek tutarı, Bakanlığımızca 

sağlanacak toplam geri ödemesiz destek tutarından düşülür. Başvuru formunda talep edilen 

makine ve teçhizat için daha önce kamu kaynaklarından geri ödemesiz destek sağlandıysa, söz 

konusu makine ve teçhizat destek kapsamından çıkarılır.  
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Yürürlük  

MADDE 23- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları Bakanlık onayını müteakip yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

MADDE 24 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

yürütür. 


