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Bilim, Sanayi ve  Bakanlığı

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

İTHAL ARA MALLARIN YERLİ ÜRETİMİ

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 

Sanayide Teknolojik Dönüşüm Politikası çerçevesinde «İthal bağımlılığı
yüksek olan ara malların yerli üretimi desteklenecektir.» eylemi
çerçevesinde, imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu ithal ara malların
ülkemizde üretilmesini sağlayarak cari açığın azaltılması amacıyla
Bakanlığımız tarafından çalışmalar başlatılmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında, ürün bazında ithalat ve ihracat oranları
kıyaslanarak cari açığın azaltılmasına etki edecek ürünlerin kısa, orta ve
uzun vadede üretilebilme potansiyeli araştırılmış olup çalışmanın
sonucunda yatırımı desteklenecek stratejik ürünler belirlenecektir.

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8iIn9ypXWAhWJLMAKHU8HAoEQjRwIBw&url=https://www.sanayi.gov.tr/&psig=AFQjCNHZwUELO_N9VJR1rJtjtsIjRbI_jg&ust=1504959974907749
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8iIn9ypXWAhWJLMAKHU8HAoEQjRwIBw&url=https://www.sanayi.gov.tr/&psig=AFQjCNHZwUELO_N9VJR1rJtjtsIjRbI_jg&ust=1504959974907749


 İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve

millileştirilmesi,

 Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,

 KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve

teknolojinin tabana yayılması,

 KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin

geliştirilmesi,

 Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların

desteklenmesidir.

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI



STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Büyük İşletme ile KOBİ 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

Başvuru yapabilecek KOBİ’lerin en az 1 yıl önce kurulmuş 

olması gerekmektedir. 
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PROJE SÜRESİ

 Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

DESTEK ÜST LİMİTİ

 Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5 Milyon
TL’dir.

 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.



DESTEK MODELİ
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Başvuru Dönemi
Ön
Değerlendirme/Teknik-
Mali Rapor Dönemi

Kurul
Değerlendirme
Dönemi

1. Dönem 1Ocak-31Mart
15 Mayıs a kadar
tamamlanacak

16 Mayıs-30Haziran

2. Dönem 1Temmuz-30Eylül
15 Kasım a kadar
tamamlanacak 16 Kasım-31Aralık

 Başvuru dönemi öncesi Dönemsel Duyuru Metni yayınlanacak,

 Bu Dönemsel Duyuru Metninde başvuru koşulları ve belirlenen 

sektörler gibi hususlar yer alacak.
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DESTEK ORANLARI

Destek Oranı

(Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz 

+

Geri Ödemeli)

%70 

%100*
*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda 

geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve  kalan 
destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Örnek Durum;

Alınan Makine-Teçhizat ve Yazılım Yerli Malı Belgesine sahip ise;

Destek Oranı: %70 + %15 = %85 Geri Ödemesiz; %15 Geri Ödemeli

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için 
%100 Teminat Giderleri Desteği



Makine-Teçhizat Giderleri Desteği

Yazılım Giderleri Desteği

Personel Gideri Desteği

Bilgi Transferi Desteği

Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği

Hizmet Alımı Desteği
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DESTEK KALEMLERİ



BİLGİ TRANSFERİ DESTEĞİ

Stratejik ürünlerin hızlı ve doğru üretilmesi, pazara hızlı sunulabilmesi 
amacıyla, ürünün üretimine yönelik yöntem, bilgi, know-how, lisans, 
teknoloji, patent vb. bilgi transferi ihtiyacını karşılamak için İşletmenin 
satın alma bedellerine geri ödemesiz destek verilir.
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REFERANS NUMUNE DESTEĞİ

Üretilecek olan stratejik ürünün standartları sağlayıp sağlamadığına
dair testlerin yapılması sürecinde, üretilen stratejik ürünün muadilleri
ile kıyaslanmasında ve analizinde kullanılabilecek nitelikte ithal ürün
numunesi alımına ilişkin giderlere geri ödemesiz destek verilir.
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Makine-teçhizat ve kalıp 
giderleri

Makine-teçhizata ve 
kalıba ait taşıma, montaj 

ve  sigorta giderleri

Makine-Teçhizat  Giderleri Destek Unsurları

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI
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Eğitim ve Danışmanlık 
giderleri

Tasarım giderleri

Diğer Hizmet Alımı 
giderleri

Hizmet Alımı Gider Destek Unsurları

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI
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DESTEK PROGRAMI SÜREÇLERİ

Başvuru (KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden; Uygulama Birimlerine)

Ön Değerlendirme (Uygulama Birimi tarafından eksiklerin  bildirimi ve tamamlanması)

Yerinde İncelemeler (Teknik ve mali raporların hazırlanması)

Değerlendirme ve Karar Kurulu (Kararın verilmesi kabul, ret, görüş, revizyon)

Ödeme (Erken Ödeme/Dönemsel izleme raporu doğrultusunda 4 aylık dönemlerde)

Projenin Tamamlanması (Proje başarılı/başarısız tamamlanması)

Proje tamamlandıktan sonra 3 yıl boyunca izlenme

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Proje Faaliyetlerinin  Yürütülmesi (4 aylık dönemsel izleme ve büyük işletmenin raporu)



DESTEK PROGRAMI SÜREÇLERİ

Başvuru (KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden; Uygulama Birimlerine)

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Bu destek programına dönemsel başvuru yapılır.

Bu programdan yararlanmak isteyen İşletme, Dönemsel Duyuru
Metninde belirtilen hususları dikkate alarak, Stratejik Ürün Destek
Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden
elektronik ortamda doldurup başvuru yapar.

İşletme bu programdan bir kez yararlanabilir.



DESTEK PROGRAMI SÜREÇLERİ
Ön Değerlendirme (Uygulama Birimi tarafından eksiklerin  bildirimi ve tamamlanması)

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

İşletmeden sorumlu personel tarafından proje başvurusunun belge ve
şekil yönünden kontrolü yapılarak ekte yer alan Stratejik Ürün Destek
Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır.

Ön değerlendirme sonucu Proje ve eklerinde hata ve/veya eksiklik
bulunan başvurular KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden değişikliğe açılır.

Süresi içerisinde gerekli düzeltmeleri yapılmayan veya KOBİ Bilgi Sistemi
üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmaz. Bu durum
Uygulama Birimi tarafından işletmelere bildirilir.

Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan proje başvuruları için
değerlendirme sürecine devam edilir.



DESTEK PROGRAMI SÜREÇLERİ

Yerinde İncelemeler (Teknik ve mali raporların hazırlanması)

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

İşletmenin yerinde incelenerek projenin teknik ve mali açıdan
değerlendirilmesi için, Uygulama Birimi tarafından Stratejik Ürün Destek
Programı Teknik İnceleme Formunu hazırlamak üzere en az 1 (bir) ve
Stratejik Ürün Destek Programı Mali Analiz Formunu hazırlamak üzere en
az 1 (bir) öğretim elemanı görevlendirilir.

Görevlendirilen öğretim elemanları hazırladıkları formları Uygulama
Birimine sunar. Uygulama Birimi, söz konusu formların süresi içinde
teslim edilmesini sağlamak üzere gerekli durumlarda öğretim elemanı
değişikliği yapabilir.

Proje başvuru dosyası ve görevlendirilen öğretim elemanlarının
hazırladığı formlar, Uygulama Birimi tarafından ilgili Başkanlık Birimi’ne
gönderilir.
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Değerlendirme ve Karar Kurulu (Kararın verilmesi kabul, ret, görüş, revizyon)

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Kurul, KOSGEB’den 3 (üç) (Başkan Yardımcısı/Daire Başkanı/Başkan Baş
Müşaviri/Başkan Müşaviri/Müdür/Başkanlık Müşaviri), en az 2 (iki)’si
öğretim üyesi olan 3 (üç) Bağımsız Değerlendirici olmak üzere toplam 6
(altı) üyeden oluşur.

Kurul Başkanı, KOSGEB Başkan Yardımcısı ya da görevlendireceği Daire
Başkanıdır. Kurum içi üyeler Başkanlık Makam Olur’u ile kurum dışı üyeler
ise ilgili Başkanlık Birimi tarafından belirlenir. İhtiyaç olması halinde
birden fazla kurul oluşturulabilir.
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Proje Faaliyetlerinin  Yürütülmesi ( 4 aylık dönemsel izleme)

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

İZLEME
Destek kapsamına alınan her bir yatırım projesinin izlenmesi, destek
süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Kurulda destekleme kararı alınan her bir proje için proje konusu dikkate
alınarak Uygulama Birimi tarafından İzleyici belirlenir. (4 Aylık dönemsel
izleme)

Projenin büyük işletme ile işbirliği içerisinde sunulması halinde Büyük
İşletme tarafından Görüş Formu düzenlenir. (4 Aylık dönemlerde)



DESTEK PROGRAMI SÜREÇLERİ

Ödeme (Erken Ödeme/Dönemsel izleme raporu doğrultusunda 4 aylık dönemlerde)

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

ERKEN ÖDEME

İşletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme
yapılabilir.

İlk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye esas tutarın %25
(yirmibeş)’i oranında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme ve mahsup
işlemlerinde, KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları
uygulanır.
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Ödeme (Erken Ödeme/Dönemsel izleme raporu doğrultusunda 4 aylık dönemlerde)

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

İşletme, projesi başvurusu için desteğin başlangıç tarihinden itibaren 3
(üç) ay içerisinde ve sadece 1 (bir) kez erken ödeme talebinde bulunabilir.

Erken ödeme yapılabilmesi için işletmenin, teminat vermesi ve ilgili
mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu
olmaması gerekir.

Erken ödeme yapılabilmesi için; erken ödemeden önce işletmeden, erken
ödeme tutarının % 20 fazlası kadar teminat alınır
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Ödeme (Erken Ödeme/Dönemsel izleme raporu doğrultusunda 4 aylık dönemlerde)

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

ÖDEME
İşletme, destek başlangıç tarihinden itibaren İzleyici tarafından hazırlanan
Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Raporu teslimini ve
projenin büyük işletme ile işbirliği içerisinde sunulması halinde Büyük
İşletme tarafından Görüş Formu düzenlenmesini müteakip, ödeme talep
eder.

İşletme uygun bulunan giderlere ilişkin mal ve hizmet alımını
gerçekleştirerek ekte yer alan Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme
Talep Formu ve eki ödemeye esas belgelerini KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden
Uygulama Birimine sunarak ödeme talebini yapar.
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Ödeme (Erken Ödeme/Dönemsel izleme raporu doğrultusunda 4 aylık dönemlerde)

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Kurul tarafından uygun görülen ve projeye konu satın alınan yerli malı 
belgesine haiz makine, teçhizat ve yazılımın, fatura tarihi veya ödeme 
talebi itibariyle güncel yerli malı belgesi aranır.

İşletmeden Sorumlu Personel, ödeme talebi ve eki belgeleri inceleyerek 
Stratejik Ürün Destek Programı Destek Ödeme Oluru hazırlar ve 
Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunar. Ödeme Oluru hazırlanırken 
Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu dikkate alınır.
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Projenin Tamamlanması (Proje başarılı/başarısız tamamlanması)

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Kurul tarafından ilgili formlar çerçevesinde; proje faaliyetlerinin
gerçekleşme durumu, gerçekleşmeyen faaliyetlerin proje başarısına olan
etkisi, iş-zaman planı ve genel olarak proje hedeflerine ulaşılma durumu
değerlendirilerek projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına
karar verilir.

Projenin başarılı/başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda;
yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler
sürecine uygun olarak tahsil edilir.



DESTEK PROGRAMI SÜREÇLERİ

Proje tamamlandıktan sonra 3 yıl boyunca izlenme

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Projenin başarı ile tamamlanma tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra
başlamak üzere, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla İşletmeden
Sorumlu Personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile ekte yer alan
Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu düzenlenerek
her yıl 1 (bir) kez olmak üzere toplam 3 (üç) yıl süre ile izleme yapılır.



teknoloji@kosgeb.gov.tr


