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22 Mart 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31786

YÖNETMELİK

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

 
MADDE 1- 29/4/2014 tar�hl� ve 28986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloj�k Ürün Yatırım Destek

Programı Hakkında Yönetmel�ğ�n 1 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı ve kapsamı Türk�ye’de yerleş�k gerçek veya tüzel k�ş�lerce

gerçekleşt�r�lecek;
a) Ülke ekonom�s�n�n uluslararası düzeyde rekabet edeb�l�r b�r yapıya kavuşturulması �ç�n kamu kurum ve

kuruluşları �le kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanay�ye yönel�k ar-ge ve
yen�l�k projeler� sonucunda ortaya çıkan teknoloj�k ürünler �le �lg�l� üret�me yönel�k yatırımların,

b) Teknoloj� gel�şt�rme bölgeler�nde yer alan �şletmeler�n, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yen�l�k
projeler� sonucunda ortaya çıkan teknoloj�k ürünler �le �lg�l� üret�me yönel�k yatırımların,

c) Kamu araştırma enst�tüler�nde/merkezler�nde/altyapılarında ar-ge faal�yetler� sonucunda ortaya çıkan
teknoloj�k ürünler �le �lg�l� üret�me yönel�k yatırımların,

ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faal�yetler� sonucunda ortaya çıkan ve patent� alınan veya
TÜBİTAK tarafından onaylanan teknoloj�k ürünler �le �lg�l� üret�me yönel�k yatırımların,

d) Ekonom�k etk� düzey� yüksek ve b�rden çok sektörde gel�ş�m� hızlandırma potans�yel�ne sah�p mob�l�te
alanında elektr�kl� araçlar �ç�n hızlı şarj �stasyonlarının kurulmasına yönel�k yatırımların,

desteklenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.”
MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnames�n�n 385 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� �le 388/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c), (ç), (e), (f), (j), (k) ve (l) bentler�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“c) Bakanlık: Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
ç) Başvuru formu: Şekl� Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve başvuru sah�b�n�n destekten yararlanmak

amacıyla Genel Müdürlüğe yazılı ve/veya elektron�k ortamda sunduğu ve ortaya çıkan �ht�yaçlar doğrultusunda Genel
Müdürlükçe �çer�ğ� güncellenen formu,”

“e) Değerlend�rme Kom�syonu (Kom�syon): Başvuruları ve yatırım projes�nde yapılması talep ed�len
değ�ş�kl�kler� değerlend�rmek ve karara bağlamak üzere Genel Müdür ya da görevlend�receğ� genel müdür yardımcısı
veya da�re başkanı başkanlığında; Kom�syon Başkanı �le b�rl�kte, yatırım konuları hakkında uzmanlığı bulunan veya
destek programı yürütülmes�nde b�lg� ve deney�m� bulunan Bakanlık personel�, yatırım konularıyla �lg�l� kamu kurum
ve kuruluşlarının tems�lc�ler�, alanında uzman öğret�m üyeler�, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) mecl�s
veya sektör tems�lc�ler�, Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM) mecl�s veya sektör tems�lc�ler�, organ�ze sanay� bölgeler�,
endüstr� bölgeler�, teknoloj� gel�şt�rme bölgeler� �le kanunla kurulan vakıflar, dernekler veya meslek odalarının
yönet�c� veya tems�lc�ler� arasından Bakanlık tarafından bel�rlenen dört üye �le b�rl�kte toplam beş üyeden oluşan
Kom�syonu,

f) Genel Müdürlük: M�ll� Teknoloj� Genel Müdürlüğünü,”
“j) Teknoloj�k ürün yatırım destek programı: Sanay�ye yönel�k ar-ge ve yen�l�k projeler� sonucunda ortaya

çıkan teknoloj�k ürüne yönel�k yatırım projeler� �le elektr�kl� araçlar �ç�n yüksek hızlı şarj �stasyonlarının kurulmasına
yönel�k yatırım projeler�n�n desteklend�ğ� programı,

k) Yatırım projes�: Amacı, kapsamı, hedef�, çıktıları, süres�, bütçes�, d�ğer kaynakları �le uygulayıcıları bel�rl�
ve b�rb�r�yle �l�şk�l� 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan yatırımlara yönel�k faal�yetler bütününü,

l) Yatırımcı: 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan yatırımlardan b�r veya b�rkaçını gerçekleşt�ren gerçek
veya tüzel k�ş�y�,”

“ö) Çağrı: Teknoloj�k ürün yatırım destek programının, Bakanlıkça bel�rlenecek konu ve kapsamlarda destek
başvurularının alınacağı uygulama dönemler�n�,

p) İl Müdürlüğü: Sanay� ve teknoloj� �l müdürlükler�n�,”
MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan

“yararlandırılır” �bares� “yararlandırılab�l�r” olarak ve aynı fıkranın (a) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“a) Mak�ne ve teçh�zat desteğ�: Yatırım projes� �ç�n alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı

c�haz, donanım, kalıp ve bunlara �l�şk�n gümrük, nakl�ye ve s�gorta ve benzer� satın alma g�derler� �ç�n sağlanacak
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desteklerden oluşur.”
MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n başlığı “Destek şartları ve çağrı” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı

madden�n �k�nc� fıkrasına “konu olması” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya mevcut üret�m�n�n yurt �ç� pazar
�ht�yacını karşılamada büyük oranda yeters�z olması” �bares� �le aynı maddeye dokuzuncu fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdak� fıkralar eklenm�ş ve d�ğer fıkra buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(10) Bakanlıkça, 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında sayılan yatırım veya yatırımlara yönel�k çağrı duyurusu
yayımlanır. Çağrı duyurusunda başvuru süres�, çağrı takv�m�, başvuru yöntem�, proje süres�, proje bütçes�, yatırım
konuları, tutarları veya oranları, değerlend�rme kr�terler� bel�rt�l�r. Bakanlık, gerekl� gördüğü hallerde, 1 �nc� maddeye
uygun olarak çağrı konusu ve kapsamı �le her b�r çağrıya özel başvuru ve destek şartları bel�rlemeye yetk�l�d�r. Çağrı,
sürel� veya sürekl� olab�leceğ� g�b�, yılda b�r veya b�rden fazla kez yayımlanması da mümkündür.

(11) Çağrı özel şartlarında bel�rt�lmek koşuluyla; sektörel veya bölgesel �ht�yaçların karşılanmasına yönel�k
farklı lokasyonlardak� �l�şk�l� yatırımlar, tek yatırım projes� kapsamında değerlend�r�leb�l�r.

(12) Çağrılar;
 a) Bakanlıkça bel�rlenecek teknoloj� alanlarında yatırımcıların sunacakları ürün veya h�zmetler �ç�n yatırım

projeler�n�n ve/veya
b) Sektörel, bölgesel veya ulusal �ht�yaçların g�der�lmes� amacıyla Bakanlık tarafından yer�, kapas�tes�, tekn�k

özell�kler� g�b� detayları bel�rlenm�ş yatırım konularına �l�şk�n yatırım projeler�n�n,
desteklenmes�ne yönel�k olab�l�r.
(13) Bakanlıkça, sözleşme �mzalanacak yatırımcıdan destek tutarının %6’sına kadar kes�n tem�nat mektubu

alınab�l�r. Kes�n tem�nat mektubu alınıp alınmayacağı ve tem�nat oranı çağrı duyurusunda bel�rt�l�r.”
MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “önce” �bares�nden sonra gelmek üzere

“anon�m veya l�m�ted” �bares� eklenm�ş ve üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Yılda b�r veya b�rden fazla dönemde ya da sürekl� olarak başvuru kabul ed�leb�l�r. Başvuru tar�hler�n�

�çeren çağrı takv�m� Bakanlık �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.”
MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Yapılacak yatırımın proje tutarı

büyüklüğüne göre başvuruda” �bares� “Başvuruda” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 8- Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc�, üçüncü, yed�nc�, sek�z�nc�, onuncu, on b�r�nc�, on

�k�nc� ve on altıncı fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Eks�kl�k bulunmayan veya süres� �çer�s�nde eks�kler� tamamlanan başvurular, Değerlend�rme Kom�syonu

tarafından; makroekonom�k pol�t�kalar, arz/talep denges�, sektörel etk�ler, teknoloj�k gel�ş�me ve yurt �ç� üret�m
kapas�tes�ne katkı, kamu desteğ�ne duyulan �ht�yaç, katma değer yaratma potans�yel� �le mal� ve tekn�k yön �le çağrı
özel şartlarına uygunluğuna göre değerlend�r�l�r. Çağrı amaçları ve konusuna göre, bu kr�terler�n hang�ler�n�n d�kkate
alınacağı ve değerlend�rmeye etk�ler� çağrı özel�nde bel�rleneb�l�r.”

“(3) Yatırım projes�n� yer�nde �ncelemek üzere Genel Müdürlük ya da �l müdürlükler�nden b�r veya b�rden
fazla personel görevlend�r�leb�l�r.”

“(7) Değerlend�rmeye esas teşk�l eden tüm raporlar tamamlandıktan sonra Genel Müdürlükçe bel�rlenen gün
ve saatte değerlend�rme toplantısı yapılır. Gerekl� görülmes� hâl�nde başvuru sah�b� �şletme, projes�n� sunmak üzere
toplantıya davet ed�leb�l�r. Değerlend�rme Kom�syonu �şletmeden, �lave b�lg� ya da belge sunulmasını ve/veya
başvuruda değ�ş�kl�k yapmasını �steyeb�l�r.

(8) Değerlend�rme toplantılarına Genel Müdür ya da görevlend�receğ� genel müdür yardımcısı veya da�re
başkanı, başkan sıfatıyla katılır ve toplantıyı yönet�r.”

“(10) Kom�syonda kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eş�tl�ğ� hâl�nde başkanın
bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar ver�lm�ş olur.

(11) Kom�syon, yatırım projes�n�n desteklenmes�ne, desteklenecek yatırım kalemler�n�n bel�rlenmes�ne,
değ�ş�kl�k talepler�ne ya da yatırım projes�n�n redd�ne karar ver�r. Ayrıca 5 �nc� madden�n on �k�nc� fıkrasının (b)
bend�ne göre yürütülen çağrılarda aynı yatırım konusundak� benzer projeler arasında bu madden�n b�r�nc� fıkrasındak�
kr�terlere göre sıralama yapmaya, bu sıralamaya göre desteklenecek projeler�n bel�rlenmes�ne de karar ver�r.

(12) Başvurular, çağrı takv�m�ne uygun olarak Değerlend�rme Kom�syonu tarafından değerlend�r�l�p karara
bağlanır.”

“(16) Değerlend�rme Kom�syon kararlarının ve �şletme �le �mzalanan sözleşme ve ekler�n�n b�rer örneğ� Genel
Müdürlükçe yatırım projes�n�n ödenek ve harcama durumunun planlanab�lmes�n� sağlamak amacıyla sözleşmen�n
�mzalandığı tar�hten �t�baren en geç 30 gün �ç�nde Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Stratej� ve Bütçe Başkanlığına
gönder�l�r.”

MADDE 9- Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “başlayarak” �bares�nden sonra gelmek
üzere “en fazla” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 10- Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc�, yed�nc� ve sek�z�nc� fıkraları aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(1) Teknoloj�k ürün yatırım destek programı kapsamında 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç)
bentler� kapsamında desteklenecek yatırım projeler�ne, desteklemeye esas yatırım proje tutarını oluşturan harcamaların
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%60’ına; (d) bend� kapsamında desteklenecek yatırım projeler�nde �se desteklemeye esas yatırım proje tutarını
oluşturan harcamaların %75’�ne kadar ger� ödemes�z destek sağlanab�l�r.

(2)Yatırım projes�ne konu satın alınacak mak�ne ve teçh�zatın, 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 63 üncü maddes� kapsamında �lg�l� mevzuata uygun olarak alınmış yerl� malı belges� �le belgelend�r�lmes�
durumunda, b�r�nc� fıkra kapsamında sağlanan destek oranlarına 20 puana kadar �lave ed�leb�l�r. Ancak bu şek�lde
yerl� malı belgel� mak�ne ve teçh�zat �ç�n sağlanacak toplam destek oranı, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len �lg�l� destek oranı
üst l�m�t�n� aşamaz.”

“(7) Her b�r yatırım projes� �ç�n �şletmelere tüm destek unsurlarında sağlanacak ger� ödemes�z destek tutarının
toplamı, yerl� malı �lave puanı dah�l, 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler� kapsamında
10.000.000 TL’y�; (d) bend� kapsamında 20.000.000 TL’y� geçemez.

(8) İşletmen�n talep etmes� hal�nde mak�ne ve teçh�zat desteğ� kapsamında tanımlanan destek tutarının
%25’�ne kadar tem�nat karşılığında ön ödeme yapılab�l�r.”

“(10) Bakanlık, yatırım projeler�ne sağlanacak mak�ne ve teçh�zat desteğ� oranlarını veya destek üst l�m�t�n�,
b�r�nc� ve yed�nc� fıkralarda bel�rlenen üst sınırlar �ç�nde kalmak kaydıyla çağrı özel�nde bel�rlemeye ve çağrı özel�nde
bel�rlenecek kr�terlere göre farklılaştırmaya yetk�l�d�r.

(11) Çağrı duyurusunda bel�rlenen destek oranı ve destek üst l�m�t� dâh�l�nde kalmak kaydıyla yatırımcı
tarafından talep ed�len tutarlar, Değerlend�rme Kom�syonu kararı �le destek tutarı olarak uygulanab�l�r.”

MADDE 11- Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(7) 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� kapsamındak� yatırım projeler� �ç�n �şletme g�der� desteğ�

uygulanmaz.”
MADDE 12- Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“e) Mak�ne ve teçh�zat üzer�nde çalışan yazılım g�derler�,”
MADDE 13- Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan “Teknoloj�k ürüne yönel�k

yatırım projes�nde” �bares� “Yatırım projeler�nde” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 14- Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “Teknoloj�k ürünün üret�m�ne”

�bares� “Yatırım projes�ne” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 15- Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “teknoloj�k ürünün” �bares�

“projen�n” olarak ve aynı fıkranın (g) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“g) Bu Yönetmel�k, usul ve esaslar, sözleşme hükümler�ne aykırılık, �dar� ve mal� konulardak� yaptırımlar �le

d�ğer hususlar.”
MADDE 16- Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(2) 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� uyarınca destek programından yararlanılarak alınan mak�ne ve

teçh�zat �ç�n b�r�nc� fıkrada bel�rt�len süre, mak�ne ve teçh�zatın kullanım yer� ve amacı değ�şmemek kaydıyla 1 yıl
olarak uygulanır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “hazırlayarak” �bares�nden sonra gelmek
üzere “proje b�t�ş tar�h�nden �t�baren en geç 3 ay �çer�s�nde” �bares� ve �k�nc� fıkrasına “Genel Müdürlükten”
�bares�nden sonra gelmek üzere “veya �l müdürlükler�nden” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 18- Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Bakanlık” �bareler� “Genel
Müdürlük” olarak değ�şt�r�lm�ş, �k�nc� fıkrasının (c) bend�ne “gerekl� tedb�rler� almaya” �bares�nden sonra gelmek
üzere “yatırımların çağrı amaçlarına uygun şek�lde tamamlanmaması durumunda sözleşmede bel�rlenen yaptırımları
uygulamaya veya sözleşmey� sona erd�rmeye, destek oranı ve m�ktarını azaltmaya veya sıfırlamaya” �bares�
eklenm�şt�r.

MADDE 19- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Usul ve esaslar
EK MADDE 1- (1) Teknoloj�k ürün yatırım destek programı projeler�n�n başvuru, değerlend�rme, �zleme ve

denet�m, ödeme, sonuçlandırma süreçler� �le destek kalemler�, sözleşmede yer alacak hususlar ve uygulamaya �l�şk�n
�ş ve �şlemler, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlığın �nternet s�tes�nde yayımlanan usul ve esaslarda bel�rt�l�r.”

MADDE 20- Aynı Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 26- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.”
MADDE 21- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 22- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.

 
 


