
 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ 

GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI  

PR-13/01                                                                                                                                              1/11 

Rev. Tarihi: 06/12/2019 

2019-18 sayılı İcra Komitesi Kararı ile yürürlüğe alınmıştır. 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu programın 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 küçük ve orta büyüklükteki işletmelere 

ait yatırım projelerinin desteklenmesidir. 

 

Kapsam  

MADDE 2 - (1) Bu program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal 

üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen küçük ve orta büyüklükteki işletmelere KOSGEB 

tarafından uygulanacak Stratejik Ürün Destek Programına ilişkin esasları kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3 - (1) Bu program, 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara, 17.10.2016 

tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje 

Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara, 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine ve 

18.09.2019 tarih ve 30892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE 4 - (1) Bu programda yer alan;  

a) Açık kaynak kodlu yazılım: Kodları herkese açık olan, değiştirilebilen ve 

değiştirilmiş hali dağıtılabilen yazılımı,  

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 

c) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığını, 

ç) Çağrı planı: Bakanlık tarafından yapılan çağrı duyurusu kapsamında, ilgili çağrı 

duyurusuna ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin takvimi, desteklenecek ürün 

listesini ve çağrının uygulaması sürecinde kullanılacak standart şablonlara ilişkin ek dosyaları 

içeren çağrı duyurusu paketini, 

d) Erken ödeme: İşletmelere projelerini gerçekleştirebilmeleri için ilgili destek 

ödemesinden önce teminat karşılığında yapılan ödemeyi,  

e) Geri ödemeli destek: Program kapsamında işletmelere geri tahsil edilmek üzere 

teminat karşılığı sağlanan desteği, 

f) Geri ödemesiz destek: Program kapsamında işletmelere geri tahsil edilmemek üzere 

sağlanan desteği, 

g) Hizmet sağlayıcı: İşletmenin desteğe konu mal/hizmetin satın alındığı kurum/kuruluş 

veya firmayı, 

ğ) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” 
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kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük 

ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ), 

h) İzleyici: Destekleme kararı alınan projeleri izlemek, gerekli tespitleri yapmak ve 

projenin ilerleyişine ilişkin görüşlerini raporlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanlarını 

veya KOBİ uzman/uzman yardımcılarını, 

ı) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri 

tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve 

inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini, 

i) KGF: Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketini, 

j) Komite: Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile oluşturulan Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesini, 

k) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığını,  

l) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet 

yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek; orta-yüksek ve yüksek teknolojili 

sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı ve Bakanlık 

tarafından tebliğ ile yayımlanacak listeyi, 

m) Portal: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına ilişkin bilgilendirme, başvuru, 

izleme, değerlendirme ve raporlamaların tek pencere üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla 

Bakanlık tarafından bağlı/ilgili kuruluşlarla koordineli olarak geliştirilen web tabanlı 

uygulamayı, 

n) Program: Stratejik Ürün Destek Programını,  

o) Proje: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, faaliyet-zaman planı, süresi, bütçesi, diğer 

kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü, 

ö) Proje paydaşı: Program kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın 

almak niyetiyle işletme ile işbirliği yapan kamu kurum/kuruluşu veya Türkiye’de yerleşik orta 

veya büyük ölçekli işletmeyi, 

p) Program yönetim ofisi: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 

desteklenecek yatırım projelerine ilişkin tüm işlemlerin koordinasyonunu sağlamak ve 

sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen birimi, 

r) Sorumlu personel: Destek programı ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek KOBİ 

uzmanı veya KOBİ uzman yardımcısını, 

s) Taahhütname: Program kapsamında işletmeler tarafından elektronik ortamda 

onaylanan ve idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,  

ş) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere 

ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından yürütülecek olan 

destek programını, 

t) Teminat: Program kapsamında bankalar tarafından verilen teminat mektubunu 

ve/veya KGF tarafından verilen kefalet mektubunu, 

u) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

ü) Uygulama Birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlüklerini,  

v) Ürün: Öncelikli Ürünler Listesinde yer alan ve üretilmesi hedeflenen ürünü, 

ifade eder. 

 

 

 

 



 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ 

GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI  

PR-13/01                                                                                                                                              3/11 

Rev. Tarihi: 06/12/2019 

2019-18 sayılı İcra Komitesi Kararı ile yürürlüğe alınmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM  

Destek Programına İlişkin Hususlar 

 

Programa ilişkin genel hususlar 

MADDE 5 - (1) Program kapsamındaki destekler, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı amacı doğrultusunda çağrı planında yer alan Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin 

üretilmesine yönelik yatırım projeleri için kullandırılır. 

(2) Öncelikli Ürün Listesi, OECD tanımına göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili 

sektörlerdeki ürünler ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından, dış 

ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak Bakanlık 

tarafından tebliğle belirlenir.  

(3) Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 

(dört) ayın tam katlarından oluşur. İşletmenin talep etmesi halinde, Komite tarafından 4 (dört) 

ay ve katları şeklinde ek süre verilebilir. Verilen ek süreler ile birlikte yatırım projesi süresi 

toplamda 36 (otuz altı) ayı geçemez.  

 

Destek üst limit ve oranları  

MADDE 6 - (1) Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti geri 

ödemesiz 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL ve geri ödemeli 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) 

TL olmak üzere 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.  

(2) (Değişik: 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı) Personel gideri desteği 

haricindeki tüm giderler için uygulanacak destek oranı % 60 (altmış)’tır. Bu orana göre 

hesaplanacak desteğin %30 (otuz)’u geri ödemesiz ve %70 (yetmiş)’i geri ödemeli olarak 

birlikte sağlanır, sadece geri ödemesiz destek veya sadece geri ödemeli destek verilmez.1 

(3) Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi 

(bekar ve çocuksuz) dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama 

esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek 

sağlanır. Personel gideri desteği üst limiti, programın geri ödemesiz destek üst limitinin 

%30’unu geçemez. 

(4) … 2 

(5) Yatırım Projesine konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; 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 

belgelendirilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri 

ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. Gerçekleşen destek ödemeleriyle geri ödemesiz 

destek üst limitine ulaşılması halinde, kalan desteklerin sadece geri ödemeli kısmı ödenir. 

(6) (Değişik: 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı) Açık kaynak yazılım 

kullanımını beyan eden başvurular olması ve Komite tarafından uygun bulunması durumunda 

                                                           
1 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi 

“Madde 6- (2) Personel gideri desteği ve bağımsız değerlendirme raporu gideri haricindeki tüm giderler için 

uygulanacak destek oranı % 60 (altmış)’tır. Bu orana göre hesaplanacak desteğin %30 (otuz)’u geri ödemesiz ve 

%70 (yetmiş)’i geri ödemeli olarak birlikte sağlanır, sadece geri ödemesiz destek veya sadece geri ödemeli destek 

verilmez.” şeklindedir. 
2 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra  “Madde 6- 

(4) Bağımsız değerlendirme raporu gideri için destek oranı dikkate alınmaksızın %30 (otuz) oranında geri 

ödemesiz destek sağlanır.” şeklindedir. 
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personel gideri hariç geri ödemesiz destek oranına %15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli 

destek oranı aynı oranda azaltılır.3 

(7) (Değişik: 06/12/2019 tarih ve 2019/23 Sayılı İcra Komitesi kararı) KOSGEB KOBİ ve 

Girişimcilik Ödülleri uygulaması kapsamında kategori birincilerinin; kategori birincisi ilan 

edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde yeni bir yatırım projesi başvurusu yapması 

koşuluyla, personel gideri hariç bir defaya mahsus olmak üzere geri ödemesiz destek oranına 

% 10 (on) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.4 

(8) Programda belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15 (on beş)’i 

geçemez. 

(9) Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda 

belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve 

ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını 

geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir. 

 

Program kapsamında verilen destekler  

MADDE 7 - (1) Program kapsamında, Komite kararı ile aşağıda yer alan destekler 

tanımlanır.  

a) Makine-teçhizat desteği: Yatırım projesi kapsamında makine-teçhizat ve kalıp 

alımına yönelik geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.  

b) Yazılım giderleri desteği: Yatırım projesi kapsamında yazılım giderlerine geri 

ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.  

c) Personel gideri desteği: Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel 

için geri ödemesiz destek verilir.  

ç) Referans numune gideri desteği: Yatırım projesi kapsamında referans numune 

alımına yönelik geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.  

d) (Değişik: 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı) Hizmet alımı desteği: 

Hizmet alımı desteği kapsamında; eğitim ve danışmanlık giderleri, tasarım giderleri, test-analiz 

ve kalibrasyon giderleri, bilgi transferi giderlerine geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte 

verilir.5 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Başvuru 

 

Programdan yararlanma koşulu  

MADDE 8 - (1) Bu programa 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 
                                                           
3 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi 

“Madde 6- (6) Açık kaynak yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve Komite tarafından uygun 

bulunması durumunda personel gideri ve bağımsız değerlendirme raporu gideri hariç geri ödemesiz destek 

oranına %15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.” şeklindedir. 
4 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi 

“Madde 6- (7) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri uygulaması kapsamında kategori birincilerinin; kategori 

birincisi ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde yeni bir yatırım projesi başvurusu yapması koşuluyla, 

personel gideri ve bağımsız değerlendirme raporu gideri hariç bir defaya mahsus olmak üzere geri ödemesiz 

destek oranına % 10 (on) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.” şeklindedir. 
5 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi 

“Madde 7- (1) d) Hizmet alımı desteği: Hizmet alımı desteği kapsamında; eğitim ve danışmanlık giderleri, tasarım 

giderleri, test-analiz ve kalibrasyon giderleri, bilgi transferi giderlerine geri ödemesiz ve geri ödemeli destek 

birlikte verilir. Bağımsız değerlendirme raporu giderine ise geri ödemesiz destek verilir.” şeklindedir. 



 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ 

GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI  

PR-13/01                                                                                                                                              5/11 

Rev. Tarihi: 06/12/2019 

2019-18 sayılı İcra Komitesi Kararı ile yürürlüğe alınmıştır. 

üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olan işletmeler 

başvurabilir. 

(2) (Değişik: 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı) Başvuruda bulunacak 

işletmelerin program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması veya tüm 

ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az 1 (bir) yıl 

önce kurulmuş olması şartı aranır.6 

(3) (Değişik: 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı) İşletme, bu programa proje 

paydaşı/paydaşları ile işbirliği yaparak başvurur.7 

(4) Proje paydaşı tanımı içerisinde yer alan orta ölçekli işletmelerin ölçeğinin tespitinde 

18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında 

belirtilen kriterler dikkate alınır. Son iki yıllık mali verileri ve/veya çalışan sayıları “Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” 

kapsamında belirtilen sınırları aşan işletmeler ise büyük işletme olarak dikkate alınır.  

(5) Proje paydaşı tanımı içerisinde yer alan işletmeler için 18.9.2009 tarih ve 27353 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı KOSGEB Tarafından Verilecek 

Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin 

Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar ile tespit edilen sektör sınırı 

aranmaz. 

 

Başvuru  

MADDE 9 - (1) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planı kapsamında 

Bakanlıkça kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen 

işletme, Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formunu doldurarak, varsa başvuruya esas 

ek belgeleri yükler ve başvurusunu onaylar. 

(2) Başvuruya konu yatırım projeleri; makine-teçhizat desteği, yazılım giderleri desteği, 

personel gideri desteği, referans numune gideri desteği ve hizmet alımı desteği gider türlerinden 

en az 3 (üç) ünü içermelidir. 

(3) Program kapsamında yatırım projesi başvurusu yapılmış olması ve/veya 

taahhütname onaylanmış olması KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat eden 

açısından da kazanılmış hak teşkil etmez. 

 

Başvuruların kontrolü 

MADDE 10 - (1) Yapılan yatırım projesi başvurusu; başvuru ve yararlanma koşullarını 

sağlaması, dokümantasyon formatına uygun olması, eklerinin bulunması gibi hususlar 

bakımından portala yüklenen diğer dokümanlar da göz önünde bulundurularak sorumlu 

personel tarafından kontrol edilir. 

(2) Kontrol sonucu yatırım projesi başvuruları uygun bulunabilir, reddedilebilir, 

düzeltmeye açılabilir. Kontrol sonucu uygun bulunan yatırım projesi başvuruları, 

değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için Program Yönetim Ofisine iletilir. Reddedilen 

veya düzeltmeye açılan yatırım projesi başvuruları ile ilgili yapılacak işlemler bu programın 

uygulama esaslarında belirlenir. 

 

                                                           
6 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi 

“Madde 8- (2) Başvuruda bulunacak işletmelerin program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması 

şartı aranır. şeklindedir. 
7 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi 

“Madde 8- (3) İşletme, bu programa proje paydaşı ile işbirliği yaparak başvurur.” şeklindedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Başvuruların Değerlendirilmesi 

 

Değerlendirme  

MADDE 11 - (1) Başvuruların kontrolü sonucu uygun bulunarak değerlendirme 

süreçlerinin tamamlanması için Program Yönetim Ofisine iletilen yatırım projesi başvuruları 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında Komite 

tarafından değerlendirilir. 

(2) Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucu, KOSGEB tarafından sağlanacak 

destek kalemleri, miktarları ve süreleri, bu programda belirtilen sınırlar çerçevesinde belirlenir. 

Komitenin aldığı destek kararı, KOSGEB tarafından ayrı bir değerlendirme yapılmaksızın 

uygulanır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

Taahhütname 

 

Taahhütname 

MADDE 12 - (1) Yatırım projesi başvurusu aşamasında idari, mali ve hukuki 

taahhütleri içeren Taahhütname işletme tarafından KBS üzerinden onaylanır.  

 

ALTINCI BÖLÜM  

Revizyon 

 

Revizyon  

MADDE 13 - (1) İşletme, yatırım projesi süresince en fazla 3 (üç) defa revizyon 

talebinde bulunabilir. Revizyon talebi portal üzerinden yapılır. Portal üzerinden KOSGEB’e 

yönlendirilen Revizyon talebi, gerekli işlemler yapıldıktan sonra revizyon değerlendirme 

süreçlerinin tamamlanması için Program Yönetim Ofisine iletilir. 

(2) İşletme revizyon talebini en erken program başlangıç tarihinden itibaren 4 (dört) ay 

sonra, en geç ise son izleme döneminden 2 (iki) ay öncesine kadar yapabilir. 

(3) Revizyon sonucunda desteklemeye ilişkin ilk Komite kararında yer alan 

desteklemeye esas toplam tutarda artırım yapılamaz. İşletme, söz konusu desteklemeye esas 

toplam tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemlerine ilişkin revizyon talep edebilir, ancak geri 

ödemeli destek tutarının geri ödemesiz destek tutarına aktarımını talep edemez. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM  

İzleme, Sonlandırma ve Tamamlama 

 

İzleme 

MADDE 14 - (1) Destek kapsamına alınan her bir yatırım projesinin izlemesi program 

süresince ve sonrasında olmak üzere izleyici tarafından yapılır. 

(a) Program süresince izleme, 4 (dört) aylık dönemlerde izleyici tarafından sorumlu 

personel eşliğinde işletme ziyaret edilerek yapılır. Ayrıca proje paydaşı tarafından da 4 (dört) 

aylık dönemlerde izleme yapılır. Ancak proje paydaşının kamu kurum/kuruluşu olması 

durumunda izleme yapılması zorunlu değildir. 

(b) Program sonrası izleme, yatırım projesi sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla 

sorumlu personel tarafından program bitiş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra başlar ve her yıl 

1 (bir) kez olmak üzere toplam 3 (üç) yıl süre ile yapılır.  
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Sonlandırma 

MADDE 15 - (1) (Değişik: 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı) Dönemsel 

İzlemede yatırım projesinin Komiteye sevk edilmesine ilişkin bir değerlendirme yapılması, 

proje paydaşı tarafından yapılan izlemede yatırım projesinin Komite’ye sevk edilmesine ilişkin 

bir değerlendirme yapılması, Uygulama Birimi tarafından yatırım projesinin ilerleyişini önemli 

ölçüde olumsuz etkileyecek hususların tespiti, program süresinde işletmenin devri, başka bir 

işletme ile birleşmesi, tasfiyesinin başlaması veya kapanması durumlarında Uygulama Birimi 

tarafından yatırım projesi ile ilgili karar alınması için bu hususlar Program Yönetim Ofisine 

iletilir. Komite tarafından değerlendirme yapılarak yatırım projesinin devamına veya 

sonlandırılmasına karar verilir.8  

(2) Komiteye sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme 

neticesinde, sonlandırmanın; İşletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini 

engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, 

hırsızlık, finansal yetersizlik, veya Komite tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler 

nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesinin 

istenmemesine, geri ödemeli desteklerin sürecine uygun olarak tahsil edilmesine karar verilir. 

Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 

tahsil edilir. Geri ödemeli destekler ise sonlandırmaya ilişkin Komite karar tarihinde muaccel 

hale gelir ve ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.  

(3) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nde yer alan 

durumlarda Komite re’sen sonlandırma kararı alabilir. 

 

Tamamlama 

MADDE 16 - (1) Yatırım projesi süresinin bitimini takiben 30 gün içerisinde işletme 

portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilerek tamamlama talebinde bulunur.  

(2) İşletme, süre sonunda tamamlama talebinde bulunmamışsa; varsa bekleyen destek 

ödemeleri yapılmaz ve Komite tarafından yatırım projesi başarılı olarak kabul edilmez, 

işletmenin projesinin başarı ile tamamlanmadığına karar verilir. 

(3) Süresi içinde tamamlama talebinde bulunan işletmenin yatırım projesi, proje 

bütünlüğü, faaliyetlerinin gerçekleşme durumu, gerçekleşmeyen faaliyetlerin proje başarısına 

olan etkisi ve hedeflenen proje çıktıları gibi hususları dikkate alarak Komite tarafından 

değerlendirilir ve yatırım projesinin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. 

(4) Yatırım projesinin başarılı tamamlanmasına karar verilmesi durumunda; geri 

ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. 

(5) Yatırım projesinin başarı ile tamamlanmadığına karar verilmesi durumunda geri 

ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir, yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi 

istenmez. 

 

 

 

                                                           
8 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı  İcra Komitesi kararı ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi 

“Madde 15- (1) Dönemsel İzlemede yatırım projesinin Komiteye sevk edilmesine ilişkin bir değerlendirme 

yapılması, proje paydaşı tarafından yapılan izlemede yatırım projesinin Komite’ye sevk edilmesine ilişkin bir 

değerlendirme yapılması, Uygulama Birimi tarafından yatırım projesinin ilerleyişini önemli ölçüde olumsuz 

etkileyecek hususların tespiti, program süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi, tasfiyesinin 

başlaması ve kapanması durumlarında Uygulama Birimi tarafından yatırım projesi ile ilgili karar alınması için 

bu hususlar Program Yönetim Ofisine iletilir. Komite tarafından değerlendirme yapılarak yatırım projesinin 

devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.” şeklindedir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

 Destek Ödemeleri, Erken Ödeme, Geri Ödeme 

 

Destek ödemeleri 

MADDE 17 - (1) Komite tarafından tanımlanan giderlere ilişkin mal/hizmet alımı 

işletme tarafından gerçekleştirilir. Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun 

izleyici tarafından teslimini müteakip işletme Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep 

Formunu KBS üzerinden doldurur ve eki ödemeye esas belgeleri yükleyerek ödeme talep eder. 

Ödeme Oluru hazırlanmadan önce Paydaş Değerlendirme Raporunun proje paydaşı tarafından 

hazırlandığı sorumlu personel tarafından kontrol edilir. Ancak Paydaş’ın kamu kurum/kuruluşu 

olması durumunda Paydaş Değerlendirme Raporunun doldurulması zorunlu değildir.  

(2) Değerlendirilmek üzere Komiteye sevk edilen projelerle ilgili olarak projenin 

devamı yönünde karar alınmadan ödeme talep edilemez. Varsa bekleyen destek ödemeleri 

yapılmaz. 

(3) Uygulama Birimi söz konusu form, rapor ve belgeleri inceleyerek uygun bulunan 

giderlere ilişkin destek ödemesini işletmenin banka hesabına yapar. Ancak işletmenin talebi ve 

Uygulama Biriminin uygun bulması halinde, satın alınan makine-teçhizata ilişkin destek 

ödemesi hizmet sağlayıcının banka hesabına da yapılabilir. 

(4) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler 

destek kapsamı dışında tutulur. 

(5) (Değişik: 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı) İşletme; sahip ve ortakları 

ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı 

olduğu İşletmelerden ve paydaştan/paydaşlardan destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, 

böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.9 

(6) 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 yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu” Türk 

Lirası karşılığı kullanılır.  

(7) (Değişik: 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı) Program başlangıç 

tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez. Desteklenecek giderlerin program süresi 

içerisinde gerçekleşmesi esastır.10 

 

Erken ödeme 

MADDE 18 - (1) Yatırım projesi başvuru aşamasında işletmenin talep etmesi halinde 

teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, yatırım projesinin kabul 

edildiği ilk Komite kararında belirtilen toplam desteklemeye esas tutarın %25 (yirmi beş)’ini 

geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz. 

(2) Erken ödemeye ilişkin iş ve işlemler KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme 

Usul ve Esaslarına göre yürütülür. 

                                                           
9 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi 

“Madde 17- (5) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, 

çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu İşletmelerden ve paydaştan destek kapsamında mal/hizmet satın 

alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.” şeklindedir. 
10 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi 

“Madde 17- (7) Program başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez. Desteklenecek giderlerin 

program süresi içerisinde gerçekleşmesi esastır. Bağımsız Değerlendirme Raporu gideri bu kapsamda 

değerlendirilmez.” şeklindedir. 
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Geri Ödeme 

MADDE 19 - (1) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için destek 

ödemesinden önce işletmeden destek tutarı kadar teminat alınır. 

(2) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler; programın 

tamamlanma tarihinden itibaren 12 (on iki) ayı ödemesiz olmak üzere, 4 (dört)’er aylık 

dönemler halinde 6 (altı) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, programın 

tamamlanma tarihinden sonraki 12 (on iki) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür. Geri ödemeler 

zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon 

uygulanmaz. 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Çeşitli ve son hükümler 

MADDE 20 - (1) Yatırım projesi süresi program süresi, yatırım projesi bitiş tarihi 

program tamamlama tarihi olarak kabul edilir. 

(2) Yatırım projesi başvurusu, başvuruların kontrolü süreci haricinde reddedilen 

işletmeler aynı proje ile bu programa tekrar başvuru yapamaz. 

(3) İşletme, bu programdan 1 (bir) defa faydalanır. 

(4) KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yararlanan işletmeler farklı 

bir ürün için bu programdan yararlanabilir. 

(5) Program süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları işletme 

tarafından Uygulama Birimine bildirilir. İşletme bilgileri güncellenerek destek sürecine devam 

edilir. 

(6) Program kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, kalıp, 

yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup yatırım projesi süresi 

içerisinde; 

a) Söz konusu taşınırlar satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde 

kiralanamaz, devredilemez ve rehin gösterilemez. Ancak; KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet 

Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak söz konusu taşınırlar 

üzerine rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir. Bu hükmün uygulamasına ilişkin diğer 

hususlar destek programının uygulama esaslarında belirtilir.  

b) (Değişik: 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı) Söz konusu taşınırlara 

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

belgeleriyle birlikte işletme tarafından KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Bildirimi müteakip 

tedbir/haciz kapsamında taşınırların mülkiyet durumu Komite tarafından değerlendirilir. 

İşletme tarafından bildirim yapılmaması ve Uygulama Birimi ya da İzleyici tarafından bu 

durumun tespit edilmesi halinde destek tutarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.11 

c) Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletme için yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

Programın sonlandırma hükümlerine göre işlem tesis edilir.  

                                                           
11 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı  İcra Komitesi kararı ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi 

“Madde 20- (6) b) Söz konusu taşınırlara ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 

(yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte işletme tarafından KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Bildirimi müteakip 

tedbir/haciz kapsamında taşınırların mülkiyet durumu kurul tarafından değerlendirilir. İşletme tarafından bildirim 

yapılmaması ve Uygulama Birimi ya da İzleyici tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde destek tutarı yasal 

faizi ile birlikte tahsil edilir.” şeklindedir. 
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(7) (Değişik: 06/12/2019 tarih ve 2019/23 Sayılı İcra Komitesi kararı) Program kapsamında 

desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların 

mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup yatırım projesinin başarıyla tamamlanıp 

tamamlanmadığına karar verilen Komite tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süresinde ise; 12 

a) Söz konusu taşınırlar satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde 

kiralanamaz, devredilemez ve rehin gösterilemez. Ancak; KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet 

Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak söz konusu taşınırlar 

üzerine rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir. 

b) Söz konusu taşınırlara ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde 

durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte işletme tarafından KOSGEB’e yazılı olarak 

bildirilir. Bildirimi müteakip tedbir/haciz kapsamında taşınırların mülkiyet durumu Uygulama 

Birimi tarafından değerlendirilir. İşletme tarafından bildirim yapılmaması ve Uygulama Birimi 

tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde destek tutarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. 

c) Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletme için yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmenin durumu Uygulama Birimine işletme tarafından ya 

da sorumlu personel tarafından tasfiye ve kapanmaya ilişkin sunulan bilgi ve belgeler 

doğrultusunda Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, 

işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte 

gerekçelerle kapanmasına ya da tasfiyesine ilişkin bir kanaatin oluşması durumunda; yapılan 

geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil 

edilir. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve 

işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir 

(8) Program kapsamında yapılan yatırım projesi başvurularının değerlendirme ve izleme 

süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmeye ait ticari gizli bilgi olarak 

kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz. Ancak Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı kapsamında Başkanlığa sunulan bilgi, belge ve raporlar Bakanlık ve 

TÜBİTAK değerlendirme süreçlerinde de kullanılabilir. Değerlendirme ve İzleme süreçlerine 

ilişkin yürütülecek iş ve işlemlerde tarafsızlık ve gizlilik esastır. 

(9) Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider 

gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.  

(10) Hatalı işlemler sonucu işletmeye fazla veya yersiz ödeme yapıldığının Uygulama 

Birimleri tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, ödemenin 

yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir. 

(11) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit 

edilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

(12) Programın uygulanma sürecinde, 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 destek sürecinin durdurulması veya devamına 

KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir. 

(13) İşletme tarafından akreditif hesabı kullanılarak satın alınacak giderlere ilişkin 

program süresince izleme, destek ödemesi ve ilişkili diğer süreçler bu programın uygulama 

esaslarında belirtilir. 

                                                           
12 06/12/2019 tarih ve 2019/23 sayılı İcra Komitesi kararı ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi 

“Madde 20- (7) Program kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, kalıp, yazılım ve 

benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup yatırım projesinin başarıyla tamamlanıp 

tamamlanmadığına karar verilen kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süresinde ise;” şeklindedir. 
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2019-18 sayılı İcra Komitesi Kararı ile yürürlüğe alınmıştır. 

(14) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen projenin      

Ar-Ge süreciyle başlaması durumunda Ar-Ge faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığının 

TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben, Stratejik Ürün Destek Programının 

başlangıcından önce işletmenin talebi olmasa dahi Komite tarafından revizyon kararı verilmesi 

durumunda yeni Komite kararı desteklemeye ilişkin ilk karar sayılır.  

 

 

Uygunsuzluk 

MADDE 21 - (1) Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB 

mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları 

Yönetmeliği kapsamında İşletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. 

Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, 

KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık 

sona erdiğinde ve İşletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder.   

(2) Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk 

Yönergesine göre işlem yapılır.  

 

Destek programının uygulama esasları  

MADDE 22 - (1) Destek Programının Uygulama Esasları ile ekleri, Başkanlık 

tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Desteklenme kararı alınmış/Redde itiraz başvurusu kabul edilmiş projeler  

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Stratejik Ürün 

Destek Programına göre yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler, ilgili Program ve 

Programa ait Uygulama Esaslarına göre yürütülür. 

 

Yürürlük  

MADDE 23 - (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin 2019/18 No’lu kararı ile 

verilen yetkiye dayanılarak yeniden düzenlenmiş olup Başkanlık Makamı’nın 25/10/2019 

tarihli onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

MADDE 24 - (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür. 

 
 


