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Stratejik Ürün Desteği Sıkça Sorulan Sorular 

Stratejik Ürün Destek Programı nedir? 

 
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 desteklendiği programdır. (Detaylı 
bilgiyehttp://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi 
linkinden ulaşabilirsiniz) 
 

Stratejik Ürün Destek Programı’ na kimler başvurabilir? 
 
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 üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif 
durumda, KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan ve program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce 
kurulmuş olan veyatüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortakları program başvurusundan 
en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olan İşletmeler, proje paydaşı/paydaşları ile işbirliği yaparak bu 
programa başvuru yapabilir. 
 

Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında hangi destekler sağlanmaktadır? 
 
Program kapsamında, Komite kararı ile tanımlanan desteklerden; KOBİ’lere, makine-teçhizat ve kalıp 
alımı, yazılım giderleri,  referans numune gideri ile hizmet alımı kapsamında eğitim ve danışmanlık 
giderleri, tasarım giderleri, test-analiz ve kalibrasyon giderleri ve bilgi transferi giderlerine % 60 
destek oranı uygulanacaktır. Bu giderler geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak birlikte desteklenen 
giderler olup, desteğe esas tutarlarına % 60 destek oranı uygulandıktan sonra hesaplanan tutar % 30 
geri ödemesiz ve % 70 geri ödemeli olacak şekilde desteklenecektir. Personel giderleri için destek 
oranı dikkate alınmaksızın Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda 
geri ödemesiz destek sağlanacaktır. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için yerli malı belgesi 
bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilir, ilave edilen tutar kadar geri 
ödemeli destek tutarı azaltılır. 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. Proje kapsamında aşağıda belirtilen destekler 
verilmektedir. • Makine-teçhizat desteği • Yazılım giderleri desteği • Personel gideri desteği • 
Referans numune gideri desteği • Hizmet alımı desteği (eğitim ve danışmanlık giderleri, tasarım 
giderleri, test-analiz ve kalibrasyon giderleri, bilgi transferi giderleri) 
 

Stratejik Ürün Destek Programına ne zaman başvuru yapılabilir? 
 
Program başvurularının ne zaman yapılabileceği; programla ilgili revizyon çalışmaları tamamlandıktan 
sonra KOSGEB Kurumsal İnternet sayfasında yayınlanacaktır. 
 

Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki stratejik ürünler nelerdir? 
 
Desteklenecek sektörler ve öncelikli ürün listresi http://hamle.gov.tr web sayfasında yayımlanmıştır. 
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Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında farklı stratejik ürünlere de destek 
verilebilir mi? 

 
Program kapsamında belirlenen odak sektörler, Makine, Kimya, Eczacılık, Bilgisayar Elektronik Optik, 
Elektrikli Teçhizat ve Ulaşım Araçları sektörleridir. Programa, sadece bu sektörlerdeki orta-yüksek ve 
yüksek teknolojili ürünler ile bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından Bakanlık 
tarafından yayımlanan Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünlerin üretimini amaçlayan yatırım 
projeleri için başvuru yapılabilecektir. 
 

Proje paydaşı/paydaşları ile işbirliği yapmadan Stratejik Ürün Destek 
Programına başvuru yapabilir miyim? 
 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında, İşletmenin bu 
programa Proje paydaşı/paydaşları ile işbirliği yaparak başvurması şartı aranır. 
 

Uzlaşı Belgesi nedir? 
 
Dönemsel duyuru metninde Büyük İşletme/Paydaş ile başvuru yapılması gerektiğinin belirtilmesi 
halinde Paydaş/Büyük İşletme ile işbirliği yapıldığını gösteren sözleşme, protokol vb. belge uzlaşı 
belgesi başvuru ekinde yer almalıdır. 
 

Teknoyatırım Destek Programına başvurdum, aynı ürün için Stratejik Ürün 
Destek Programına başvuru yapabilir miyim? 
 
Hayır, Teknoyatırım Destek Programından yararlanan işletmeler farklı bir ürün için bu destek 
programından yararlanabilmektedir. 
 

İşletmemi yeni kurdum. Stratejik Ürün Programı'na başvurabilir miyim? 
 
Hayır, Stratejik Ürün Destek Programına Başvuruda bulunacak işletmelerin, program başvurusundan 
en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranmaktadır. 
 

Stratejik Ürün Destek Programına başvurdum, ön değerlendirme sonucu 
hata/eksikliklerim bildirildi, başvuru düzenlemesi için ne kadar süre 
verilmektedir? 
 

(1) İşletmeden sorumlu personel tarafından proje başvurusu en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde, 
KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden kontrolü yapılarak 
Stratejik Ürün Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır. (2) Ön 
değerlendirme sonucu Proje ve eklerinde hata ve/veya eksiklik bulunan başvurular KOBİ Bilgi 
Sistemi üzerinden değişikliğe açılır. Gerekli düzeltmeleri yapması için işletmeye en fazla 10 
(on) gün süre verilir, bu husus yazı/e-posta/KOBİ Bilgi Sistemi ile bildirilir. Bu süre içerisinde 
işletmenin gerekçeleriyle birlikte ek süre talep etmesi halinde Uygulama Birimi tarafından 
ilgili talep değerlendirilir ve ek süre verilebilir. İşletmeye yapılacak bildirimde, talep edilen ek 
süre neticesinde kurul değerlendirmesinin, bir sonraki değerlendirme döneminde 
gerçekleşebileceğine de yer verilir.  
(3) Uygulama Birimi tarafından ilgili dönem sonuna kadar tamamlanamayan Ön 
Değerlendirme Formları/Teknik-Mali Raporlar, tamamlanmalarını müteakip, bir sonraki 
değerlendirme döneminde Kurula sunulmak üzere Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB 
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Birimine iletilir. (4) Süresi içerisinde düzeltmesi yapılmayan projeler ilgili dönemde 
değerlendirmeye alınmaz. Bu durum işletmelere bildirilir. 

 
 
 

Stratejik Ürün Destek Programına başvurdum, başvurum reddedildi, karara 
itiraz etmek istiyorum, ne yapmalıyım? 
 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başvuruların Komite tarafından yapılan 
değerlendirmesi sonucunda; yatırım projesi kabul edilebilir, reddedilebilir veya yatırım projesinin 
revizyonu istenebilir. Komitenin kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir, bu nedenle itiraz 
hakkınız bulunmamaktadır. 
 

Stratejik Ürün Destek Programına başvurdum, başvurum kabul edildi, ne 
yapmalıyım? 
 
Yatırım projesi başvurusu aşamasında idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren Taahhütname işletme 
tarafından KBS üzerinden onaylanır. Taahhütname Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu ile 
birlikte evrak kaydına alınır. Bu durumda programın başlangıç tarihi;  

• Projenin Ar-Ge süreci olmaksızın doğrudan KOSGEB destekleriyle başlaması veya eş zamanlı 
olarak Ar-Ge ve yatırım süreçleri tanımlanması durumunda, Komite tarafından desteklemeye 
ilişkin ilk kararın alındığı tarihtir.  

• Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında KOSGEB 
desteği tanımlanan yatırım projesi öncesinde AR-GE sürecinin bulunması durumunda, AR-GE 
sürecinin başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasından sonra, Program 
Yönetim Ofisi tarafından bu durumun Uygulama Birimine bildirildiği tarihtir. Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında KOSGEB desteği tanımlanan 
yatırım projesi öncesinde AR-GE sürecinin bulunması durumunda,  AR-GE sürecinin başarıyla 
tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasından sonra işletmenin talebi olmasa dahi 
Komite’nin revizyona karar vermesi durumunda Komite tarafından desteklemeye ilişkin yeni 
kararın alındığı tarihtir.  
 

İşletme, Komite kararında uygun bulunan giderlere ilişkin mal/hizmet alımını gerçekleştirir. İzleyici 
tarafından program başlangıç tarihinden itibaren 4 (dört)’er aylık dönemler halinde Sorumlu Personel 
eşliğinde işletme ziyaret edilerek izleme yapılır. Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme 
Formunun izleyici tarafından teslimini müteakip Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme 
Formunda belirtilen gerçekleşen veya kısmen gerçekleşen faaliyetlere ilişkin giderler için işletme 
tarafından Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu KBS üzerinden doldurulur ve eki 
ödeme belgeleri yüklenerek ödeme talep edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


