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Teknolojik Ürün, Tanıtım ve Pazarlama 
(TEKNOPAZAR) Destek Programı

Bakanlığımıza bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde

yürütülmekte olan Teknopazar Destek Programı’nın Başkanlığımızca

yürütüleceği kararı alınmıştır.

Bu kapsamda “Teknolojik Ürünlerin Tanıtım Ve Pazarlanması 

Destek Programına İlişkin Protokol” hazırlanmış olup protokol imzalanmış 

ve 2016/09 No’lu İcra Komitesi kararına istinaden Program uygulamaya 

alınmıştır.



Teknolojik Ürün, Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) 
Destek Programı

Programın Amacı :

Uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılarak daha dinamik bir
yapıya kavuşturulmalarını temin etmek amacıyla, küçük ve orta
ölçekli işletmelerin Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri sonucunda
ortaya çıkan veya patent belgesi ile koruma altına alınmış veya
Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip teknolojik ürünlerine
veya prototiplerine tanıtım ve pazarlanması için destek verilmesidir.



 Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan 
projelerin sonucunda ortaya çıkmış,

 Patent belgesi ile koruma altına alınmış,
 Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi almış,
Teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmeler

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Destek Üst Limitleri

Destek Süresi 1 yıl

Destek Üst Limiti 100.000 TL 

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 

50.000 TL 

Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 

Destek Oranı % 100

TEKNOPAZAR Destek Programı
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 Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek
başarıyla tamamlanan projelerin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren
3 yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.

 Patent belgesi veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru
yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel
olması gerekmektedir.

 İşletmenin aynı teknolojik ürün veya prototipi için bir kere destek verilir.

 İşletme, farklı bir teknolojik ürün veya prototipi için bu programa tekrar
başvuru yapabilir. Ancak bu başvuru için bir önceki programın
tamamlanma tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
Bu durumda önceki program kapsamında İşletmeye kullandırılan destek
miktarları dikkate alınmaz.

TEKNOPAZAR Destek Programı

ÖNEMLİ HUSUSLAR
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TEKNOPAZAR Destek Programı
Süreç Adımları

İşletme, Program başlangıç tarihinden itibaren 6 aylık dönemler halinde veya 1 yılın 
sonunda Faaliyet Raporu ve eki ödemeye esas belgeler ile ödeme talebinde bulunur

Başvurusu kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır

Başvuru, Uygulama Birimi tarafından TEKNOPAZAR Destek Programı Başvuru 
Değerlendirme Formu ile değerlendirilir

İşletme, TEKNOPAZAR Destek Programı Başvuru Formunu Uygulama Birimine 
başvuru yapar. 



Desteklenen Giderler

Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri

Fuarlara katılım

Yurt dışı fuarlarda Gümrük işlem giderleri

Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri

Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin 
giderler

Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde işletmenin 
en fazla iki çalışanının konaklama ve ulaşım giderleri

TEKNOPAZAR Destek Programı
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TEKNOPAZAR Destek Programı

Basılı veya elektronik 
tanıtım materyalleri

Broşür, 
Ürün kataloğu,
Etiketli baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtı giderlerini
kapsar. 

İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 TL’yi geçemez.

Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri, yurt içinde veya yurt dışında 
dağıtılmasına bakılmaksızın yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 
kapsamında değerlendirilir.

Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür, ürün kataloğu 
ve elektronik depolama aygıtlarında KOSGEB logosu ve internet adresinin yer 
alması gerekir.
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İşletmenin Fuarlara katılımında; stand kirası, stand yapımı, stand dekorasyonu, 
nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası giderlerini kapsar. 

Fuar katılımlarında destek üst limiti;
- Yurt içi Fuar Katılımlarında 25.000 TL
- Yurt dışı Fuar Katılımlarında 50.000 TL’dir.

Yurt dışı fuarlarda 
gümrük işlem giderleri

Fuarlara katılım

İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL’yi geçemez.
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Elektronik ticaret 
(e-ticaret) sitelerine 
üyelik giderleri

İşletmenin Ekonomi Bakanlığı tarafından 
“Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde 
yer alan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kapsar.  

Bu kapsamda ilgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 yıl olması şartı 
aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve 
reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.

Program süresi içerisinde işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içi 
merkezli e-ticaret siteleri için 5.000 TL’yi yurt dışı merkezli e-ticaret siteleri için 
15.000 TL’yi aşamaz.
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Yazılı medyada 
teknolojik ürün ya 
da prototipin 
tanıtımına ilişkin 
giderler

İşletmenin yurt içi veya yurt dışında yayınlanan/
dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar. 

Yurt dışında dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderleri, bu yayınlar yurt 
içinde basılmış olsa dahi yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 
kapsamında değerlendirilir.

İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında 
15.000 TL’yi geçemez.
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Konaklama ve 
Ulaşım Giderleri

İşletmenin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında; 
yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile ilgili seyahatlerinde en fazla 
2 çalışanın ulaşım ve 7 günü geçmeyecek şekilde konaklama 
giderlerini kapsar.   

İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında 
15.000 TL’yi geçemez.

Konaklama ve ulaşım giderleri sadece fuarlarda yapılan tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerini kapsamaktadır. Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel 
gibi organizasyonlara katılımlar destek kapsamı dışındadır.

Yurt içi ve Yurt dışı fuarlara katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı 
veya çalışanı olmalıdır.
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1 YIL

İzleme

• Programın 
Tamamlanması

• İşletme İzleme Formunun 
İşletmeyi ilgilendiren bölümü 
işletme yetkilisi tarafından 
doldurulup Uygulama 
Birimine iletilir

TEKNOPAZAR Destek Programı

İşletmenin farklı bir teknolojik ürün veya
prototipi için tekrar başvuru yapması halinde
TEKNOPAZAR Destek Programı İşletme İzleme
Formu dikkate alınır



Teşekkür Ederiz


