
 
1.Programın amacı nedir? 
Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunan KOBİ’lerin; sayısal içerik 
ve ürünlerin geliştirilmesi, ulusal/uluslararası standartlara uyumlaştırılması, ürün/oyun/mobil uygulama/
yazılım vb. bilgi teknolojilerinin ticarileştirilmesi ve bu kapsamda ekonomideki paylarının ve 
etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; 
aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. 

2.Programa başvuru gerçekleştirebilecek firmalar için uygun NACE kodları nelerdir? 
Programa başvuru gerçekleştirebilecek firmaların aşağıdaki NACE kodlarına sahip olması gerekmektedir: 

26 - Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 
62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 
63.1 - Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları 

3.Programın başvurmak isteyen işletmelerin NACE kodu harici taşıması gereken 
diğer şartlar nelerdir? 
Başvuru sahibinin aşağıdaki mali kriterlere uygunluğu NACE kodu haricinde esas başvuru kriterlerini 
oluşturur. 

1. Başvuru sahibi 01.01.2016 tarihinden önce kurulmuş olmalıdır. 
2. 2015 yılı mali verilerine göre NET SATIŞ HASILATI en az  100.000 TL olan ve bilanço hesabı esasına 

göre defter tutan işletmeler faydalanabilir. 
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!
Yukarıda sıralanan faaliyet alanı çerçevesinde olabilecek ve/veya NACE kodu yanlış firmalar, yeni 
alacakları NACE kodu ile KOSGEB KAYS Sisteminde tanımlı hale geldikten sonra program 
başvurusunda bulunabilir.

KOSGEB KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 
BİLİŞİM TEKNOLOJİ KOBİ’LERİNİN GELİŞTİRİLMESİ



3. 2014 veya 2015 yıllarının herhangi birinde BRÜT SATIŞ KARI elde etmiş olan işletmeler başvuruda 
bulunabilir. 

4.Program çerçevesinde hangi proje konuları desteklenir? 
Başvuru sahibi aşağıdaki proje konularındaki projelerle programa başvuru gerçekleştirebilir. 

- Bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; üretim süreçlerini ve ürün kalitesini 
iyileştirilmesi ile üretim kapasitesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler, 

- Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, 
uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler, 

- Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda yetkinliklerini artırmaya yönelik projeler, 
- Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler, 
- Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler, 
- Ulusal/uluslararası zorunluluklardan doğan kalite ve bilgi güvenliğine ilişkin belgelendirme/altyapı/e-

imza entegrasyonunun oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik projeler, 
- Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler, 
- İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler 

5.Program kapsamında desteklenen giderler nelerdir? 
Program kapsamında aşağıdaki giderler desteklenir: 
- Personel 
- Test Cihazları 
- Makine-Teçhizat Giderleri 
- Yazılım Giderleri 
- Hizmet Alımı Giderleri 
- Diğer İlişkili Olabilecek Giderler 

BÜTÇELENDİRMEDE EN AZ 2 FARKLI HARCAMA GRUBU OLMASI GEREKLİLİĞİ UNUTULMAMALIDIR. 

6.Program kapsamında destek tipleri nedir? 
Program kapsamında desteklenen giderler DESTEK ÜST LİMİTLERİ DAHİLİNDE, HİBE veya KREDİ 
şeklindedir. Gider kalemlerine göre destekleme tipi aşağıdan takip edilebilir: 
- Personel (yalnızca HİBE olarak desteklenir.) 
- Makine-Teçhizat Giderleri (HİBE ve/veya KREDİ olarak desteklenir.) 
- Yazılım Giderleri (HİBE ve/veya KREDİ olarak desteklenir.) 
- Hizmet Alımı Giderleri (yalnızca HİBE olarak desteklenir.) 

7.Program kapsamında destek oranları nedir? 
Destek oranı TÜM bölgeler için %60’dır. 
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8.Sunulabilecek giderlere göre destek üst limitleri nelerdir? 

(1) Program kapsamında talep edilecek personel giderleri yalnızca yeni istihdam edilecek personel giderlerini 
kapsamaktadır. 

(2) Yazılım lisansları ile bu lisansların firma içinde implementasyonu ve program kullanımına yönelik personel 
eğitimleri giderlerini kapsamaktadır. 

(3) Eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz giderleri, tanıtım giderleri, ürün tasarım hizmetlerine ilişkin 
giderleri kapsamaktadır. [TANITIM giderlerinden faydalanmak isteyen firmaların MARKA TESCİL BELGESİ sahibi olmaları 
şarttır.] 

9.Programa sunulacak proje süreleri ne olmalıdır? Proje başlangıç tarihi nedir? 
Program destek süresi en az 6 ay, en çok 12 aydır. Proje planı, proje 7 Eylül 2016 tarihinde başlayacak 
şekilde hazırlanmalıdır. 

10.Program kapsamında kredi kullanan işletmelerin geri ödeme takvimi nasıl işler? 
Projenin tamamlanmasının ardından 6 ay sonra ilk taksidi başlayacak şekilde 3’er aylık periyotlarla toplam 
8 taksitle geri ödeme yapılır. Herhangi bir faiz uygulaması bulunmamaktadır. 

10.Proje başlangıç tarihi ne zamandır? 
Projenin tamamlanmasının ardından 6 ay sonra ilk taksidi başlayacak şekilde 3’er aylık periyotlarla toplam 
8 taksitle geri ödeme yapılır. Herhangi bir faiz uygulaması bulunmamaktadır. 

Desteklenen Gider Türü Hibe Üst Tutarı (TL) Kredi Üst Tutarı (TL)

Personel Giderleri (1) 150.000 KREDİ Talebinde Bulunulamaz.

Makine ve Teçhizat Giderleri 25.000 150.000

Yazılım  Giderleri (2) 50.000 100.000

Hizmet Alımı Giderleri (3) 75.000 KREDİ Talebinde Bulunulamaz.
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Başvuru sahibinin program çerçevesinde kredi kullanmak istemesi durumunda, kuruma TEMİNAT  
MEKTUBU gösterme zorunluluğu bulunmaktadır, aksi halde işletme KREDİ destek tipinden 
faydalanamaz. TEMİNAT MEKTUBU masrafları KOSGEB tarafından karşılanır.



11.Program için öngörülen işleyiş mekanizması nasıldır? 
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Proje Başvuru 
Tarihleri

Ön Değerlendirme

Kontrol ve Onay

Kurul

Proje Revizyonları

Sonuçların 
Duyurulması

30 Mayıs 2016 
1 Temmuz 2016

2 Temmuz 2016 
18 Temmuz 2016

19 Temmuz 2016  
24 Temmuz 2016

25 Temmuz 2016  
1 Ağustos 2016

1 Ağustos 2016 
31 Ağustos 2016

1 Eylül 2016 
6 Eylül 2016


