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 TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE 

PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEKLER 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik 

projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya 

prototiplerin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler 

için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmektedir. 

 

Bakanlıkça desteklenmesi uygun görülen başvurular için talep 

edilen destek tutarının;  

yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerine katılım bedelinin 50 bin TL’ye 

kadarı 

yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine 

katılım bedelinin ise 25 bin TL’ye kadarı 

 

faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkça hibe olarak 

karşılanır 

 

 

 



KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? 

Teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması 

hibe destek başvurularını, 

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde 

katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya 

tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler 

Üniversiteler 

Araştırma kurumları  

 

yapabilir. 

 

Başvurular Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne yapılır. 

 

 

  

 



BAŞVURU SÜRESİ VE ŞARTLARI 

Teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve 

pazarlanması hibe destek başvuruları yılda bir veya birden 

fazla dönemde alınabilir. 

 

Başvuru tarihleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

internet sitesinde ilan edilir. 

 

Başvurularda hazırlanan ıslak imzalı tanıtım ve pazarlama 

başvuru dosyası ile CD ortamında kaydedilmiş bir kopyası 

elden Bakanlığa teslim edilir.  

 

Bakanlık internet sitesi üzerinden oluşturulacak uygulama 

üzerinden de elektronik ortamda başvuru yapılabilir. 

 

 



DESTEKLENECEK  

ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ 

Teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması 

hibe destek başvuruları değerlendirmesi Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı nezdinde kurulan Değerlendirme Komisyonunca 

yapılır. 

 

Başvuruların desteklenmesinde;  

Başvuru yapıldığı tarihten en geç beş yıl önce başarı ile 

tamamlanan  

Tamamlanmış hali ile katma değer yaratan veya yaratma 

potansiyeli bulunan  

Bakanlıkça belirlenen diğer kriterlere uygun olan  

 

ürünler esas alınır. 

 



DESTEKLENEN GİDERLER 

Teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması 

hibelerinde desteklenen giderler şunlardır:  

Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla 

broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü 

elektronik depolama aygıtları 

Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart 

stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile 

nakliye sigortası, 

Yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderleri 

Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri 

Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin 

tanıtımına ilişkin giderler 

 



DESTEKLENEN GİDERLER 

Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun 

en fazla iki çalışanın; 

1) Kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 

150 dolara kadar yol hariç en fazla yedi gün süreli 

konaklama giderleri 

2) Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye 

gidiş ve dönüş maliyetini karşılamak üzere ulaşımda 

kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren 

ve ekonomi sınıfı gemi bileti ücretleri 

 

Bakanlık tarafından karşılanabilir. 



DESTEKLENMEYEN GİDERLER 

Teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması 

hibelerinde her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel 

gibi organizasyonlara katılımlar desteklenmez. 

 

 

 

 

  

 

 

 



DESTEK SÜRESİ VE ERİŞİM 

Teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması 

hibelerinde destek süresi Bakanlık ile kuruluş arasında yapılan 

sözleşmenin imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır. 

 

Tanıtım ve pazarlama desteklerinde, destek sözleşmesinde 

belirtilenlerin dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. 

 

Desteklere ilişkin diğer detaylar Bilim ve Teknoloji Genel 

Müdürlüğü İnternet Sitesi’nde yer almaktadır: 
http://sagm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=4352&lng=tr 
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