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Özet 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’in 2’nci, 4’üncü, 

5’inci, 6’ncı, 11’ inci, 13’üncü ve 16’ncı maddelerinde yapılan değişiklikler ve 

eklemeler Resmi Gazete’ de yayınlandı. 

 

Kapsam 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 
Hakkında Yönetmelik’in 2’nci, 4’üncü, 5’inci,  6’ncı, 
11’inci, 13’üncü ve 16’ncı maddelerine ilişkin 
değişiklik ve eklemeler Resmi Gazete’ de yayınlandı. 

 
 

2. Madde Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler: 

Yönetmeliğin 3. Maddesini 1. Fıkrasına başvuru 
formu ve değerlendirme komisyonu tanımı 
değişmiş, TÜBİTAK ve Tanımlama Belgesi 
tanımları eklenmiştir.  
 
 

4. Madde Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler: 

4. maddesinin b bendi olan yatırım konusu 
teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje 
tutarını oluşturan harcamalar için alınacak yatırım 
kredisine ait faiz desteğinden oluşan kredi faiz 
desteği yürürlükten kalkmıştır. 
 

5. Madde Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler 
Yönetmeliğin beşinci maddesine öz 
kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyeti 
sonucunda ortaya çıkan ve TÜBİTAK tarafından 
onaylanan teknolojik ürünler için ilgili kurum 
tarafından teknolojik ürün olduğuna dair verilen 

belgenin olması halinde destek kapsamında 
değerlendirileceği ve kamu araştırma 
enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında 
gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya 
çıkan teknolojik ürünlerin yatırımı için yapılan 
başvurular, söz konusu teknolojik ürünle ilgili tüm 
hakların başvuru sahibine devredilmiş olması ve 
noter tasdiki ile belgelendirilmesi halinde destek 
kapsamında değerlendirileceği eklenmiştir. 

 
6. Madde Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler 
Yönetmeliğin 6. Maddesinde yapılan değişikliğe 
göre teknolojik ürünle ilgili Türkiye’de yatırım 
yapmak isteyen işletmeler yılda bir veya birden 
fazla dönemde ya da sürekli olarak başvuru 
yapabilirler. 
 

11. Madde Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler 
Yönetmeliğin 11 maddesinde işletmenin 
büyüklüğüne göre sağlanan geri ödemesiz destek 
oran ve miktarları Mikro işletmeler için; Proje 
yatırım tutarının en fazla %60’ı kadar ve 
8.000.0000 TL’yi Küçük işletmeler için;  Proje 
yatırım tutarının en fazla %50’si kadar ve 
7.000.000 TL’yi, Orta büyüklükteki işletmeler için; 
Proje yatırım tutarının en fazla %40’i kadar ve 
6.000.000 TL’yi ve Büyük işletmeler için; Proje 
yatırım tutarının en fazla %10’u kadar ve 3.000.000 
TL’yi geçmeyecek şekilde değişmiştir. 
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(2)Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve 
teçhizatın belgelenmesi durumunda 1. Fıkrada 
belirtilen oranlara 10 puan ilave edilirken yapılan 
değişiklikle 20 puan ilave edilmeye başlanmıştır. 
 
 Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak 
makine ve teçhizat desteği tutarı ile işletme gideri 
desteği tutarının toplamı yerli malı ilave 
puanı dahil 10.000.000 TL’yi geçemeyeceği, 
İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat 
desteği için bu maddede işletmeler itibarıyla 
belirlenen destek üst limitinin %25’ine kadar 
teminat karşılığında ön ödeme yapılabileceği 
eklenmiş. 

 
13. Madde Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler 
Aynı yönetmeliğin 13. Maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarındaki düzenlemeler mikro işletmeler için de 
geçerlilik kazanmıştır. 

 
16. Madde Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler 
Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamında yapılan 
değişiklikler sonucunda tamamlanmış yatırımlar ile 
başvuru tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan 
yatırım harcamaları, ikinci el veya kullanılmış 
makine ve teçhizat içeren yatırımlar ve finansal 
kiralama şirketleri aracılığıyla temin edilen makine 
ve teçhizat destek kapsamında değerlendirilmez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Yukarıda açıklanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’in 2’nci,4’üncü, 
5’inci,6’ncı, 11’inci, 13’üncü ve 16'ncı maddelerinde yapılan değişiklik ve eklemeler Resmi Gazete’ de 
yayınlanmıştır. Aşağıdaki bağlantılar yoluyla, ilgili karar metinlerine erişebilirsiniz. 

 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

 Bizi Arayın 

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

Özlem Elver Karaçetin 

Ar-Ge Hizmetleri Ortağı  
ozlem.elver@tr.pwc.com  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-2.htm
mailto:ozlem.elver@tr.pwc.com

