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MADDE 4 – (1) Program, Türkiye’de katma değerli üretimin 

artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları 

tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek 

teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir 

programdır. Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek 

potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitenin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından 

ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi 

üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli 

gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli 

Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım 

teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje 

desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulması öngörülmektedir. 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak 

yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile 

Program kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 

(2) Birinci fıkra hükümleri doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili 

kuruluşlarının sağladığı destekler; bu desteklerin orta-yüksek ve 

yüksek teknolojili ürünlere yönelik olarak verimli ve etkin bir şekilde 

kullanılmasını sağlamak üzere, Bakanlık uhdesinde yer alan Program 

Portalı üzerinden tek pencere mekanizması ile yürütülür. 

“MADDE 4 – (1) Program, Türkiye’de katma değerli üretimin 

artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları 

tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek 

teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir 

programdır. Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek 

potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içindeki üretim kapasitesinin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından 

ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi 

üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli 

gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli 

Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım 

teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje 

desteklerinin tek pencere mekanizması ile bir arada ve/veya 

münhasıran sunulması öngörülmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu 

teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca 

bir yönetişim ve destek modeli ile Program kapsamında hayata 

geçirilmesi hedeflenmektedir. 

(2) Birinci fıkra hükümleri doğrultusunda, Bakanlık ve 

bağlı/ilgili kuruluşlarının sağladığı destekler; bu desteklerin orta-

yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik olarak verimli ve etkin 

bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, Program Portalı üzerinden 

tek pencere mekanizması ile yürütülür. 
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(3) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Program kapsamında tanımlanan 

destekler, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretilmesine ilişkin 

yatırım projelerine kullandırılır. 

(4) Program kapsamında başvuru, değerlendirme ve izleme 

süreçlerine dair bilgi akışı ve iletişim, Program Portalı vasıtasıyla 

program yönetim ofisi tarafından sağlanır. 

(5) Program yönetim ofisi yatırımların hayata geçirilmesini 

kolaylaştırmak amacıyla yatırımcılara bilgi ve destek sağlayabilir. 

(6) Program amacına uygun yatırım projeleri için Ar-Ge, ticarileşme, 

yatırım ve üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında 

Komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını 

kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanır. 

(7) Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde; 

yatırımcının, üretilecek ürünün potansiyel bir alıcısı ile proje paydaşı 

olarak geliştirme sürecinde ve ürüne yönelik talep konusunda işbirliği 

yapması beklenir. 

(3) Program kapsamında tanımlanan destekler, Öncelikli Ürün 

Listesindeki ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine 

kullandırılır. 

(4) Program kapsamında başvuru, değerlendirme ve izleme 

süreçlerine dair bilgi akışı ve iletişim, Program Portalı vasıtasıyla 

Genel Müdürlük tarafından sağlanır. 

(5) Genel Müdürlük yatırım projelerinin hayata geçirilmesini 

kolaylaştırmak amacıyla yatırımcılara bilgi ve destek sağlayabilir. 

(6) Program amacına uygun yatırım projeleri için Ar-Ge, 

ticarileşme, sabit yatırım ve üretim süreçlerinden ilgili proje 

başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun görülenleri 

kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanır. 

(7) Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde; 

yatırımcının, üretilecek temel ürünü satın alma potansiyeli olan proje 

paydaş(lar)ı ile temel ürünün geliştirme sürecinde ve temel ürüne 

yönelik talep konusunda iş birliği yapması beklenir.” 

 

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Program 

kapsamında destek başvurusu yapılan yatırım projelerini 

değerlendirmek, projelerin desteklenmesine dair karar almak, destek 

sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak üzere Komite 

oluşturulur. 

(3) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komite, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığından 3 (üç), KOSGEB’den 1 (bir), TÜBİTAK’tan 1 (bir) 

üye olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur. Bakanlık temsilcileri, 

MADDE 6 –  “(1) Program kapsamında kesin başvurusu 

tamamlanan projeleri değerlendirmek, projelerin desteklenmesine dair 

karar almak, destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak 

üzere Komite oluşturulur.” 

“(3) Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından üç, 

KOSGEB’den bir, TÜBİTAK’tan bir üye olmak üzere beş asıl ve dört 

yedek üyeden oluşur. Bakanlık adına Komitede görev alacak Komite 

Başkanı ile iki asıl ve iki yedek üye Bakan tarafından belirlenir. 
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aralarından biri Komite Başkanı olacak şekilde Bakan tarafından 

belirlenir. KOSGEB ve TÜBİTAK temsilcileri ilgili kurumlar 

tarafından belirlenerek bildirilir. Komite Başkanı haricindeki her bir 

üyelik için ayrıca bir de yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin Komite 

toplantılarına katılamadığı durumda ilgili üye yerine belirlenmiş olan 

yedek üye toplantılara katılarak asıl üye ile aynı yetkiyle karar alma 

sürecinde yer alır. Gerekli görülmesi halinde, Komite toplantılarına 

mali ve/veya teknik konularda bilgilerine başvurulmak üzere diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile alanında teknik 

uzmanlığı bulunan kişiler davet edilebilir. 

(5) Komite tarafından destek başvurusunun kabulüne ya da reddine 

ilişkin kararlar puanlama yöntemiyle alınır. Karar verilecek diğer 

hususlar için oy çokluğu aranır. Oyların eşitliği durumunda ise 

Komite Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

 

KOSGEB ve TÜBİTAK adına Komitede görev alacak asıl ve yedek 

üye, ilgili kurumlar tarafından belirlenerek Genel Müdürlüğe bildirilir. 

Asıl üyelerin Komite toplantılarına katılamadığı durumlarda ilgili üye 

yerine belirlenmiş olan yedek üye toplantılara katılarak asıl üye ile 

aynı yetkiyle karar alma sürecinde yer alır. Gerekli görülmesi halinde, 

Komite toplantılarına mali ve/veya teknik konularda bilgilerine 

başvurulmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri 

ile alanında teknik uzmanlığı bulunan kişiler davet edilebilir.” 

“(5) Komite tarafından destek başvurusunun kabulüne ya da 

reddine ilişkin kararlar, 13 üncü maddede belirtilen kriterler üzerinden 

puanlama yöntemiyle alınır. Karar verilecek diğer hususlar için oy 

çokluğu aranır. Oyların eşitliği durumunda ise Komite Başkanının oyu 

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.” 

MADDE 9 – (Değişik:RG-19/06/2020-31160) (1) Program 

kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında 

teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma 

talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile işbirliği 

yapması beklenir. Başvuru sahibi, proje paydaşının öncelikli ürünü 

satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubunu veya 

paydaş ile imzaladıkları uzlaşı protokolünü, başvurusunda Program 

Portalına yükleyebilir. Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje 

paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeleri 

de başvuru esnasında Program Portalına yükleyebilir. 

MADDE 9 – (1) Program kapsamında desteklerden 

yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme 

kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan bir 

veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir. Başvuru 

sahibi, proje paydaşının temel ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve 

niyetini belirttiği niyet mektubunu veya paydaş ile imzaladıkları 

uzlaşı protokolünü, kesin başvuru aşamasında 

Program Portalına yükleyebilir. Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje 

paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeleri 

de kesin başvuru esnasında Program Portalına yükleyebilir. 



 

4 
 

(2) Proje paydaşının projeye aşağıdaki katkılardan bir kısmı veya 

tamamını sunması beklenir: 

a) Proje kapsamında üretilecek öncelikli ürünü satın almaya ilişkin 

irade ve niyet beyanı. 

b) Proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik 

yapılması. 

c) İşletmenin öngördüğü faaliyetlerin gerçekleşme durumunun 

izlenmesi. 

ç) Öncelikli ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun 

şekilde üretildiğinin takip edilmesi. 

d) İşletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak 

çözümler üretilmesi. 

(3) Başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki işbirliği, Komitenin 

destek değerlendirmesinde bir puanlama kriteri olarak dikkate alınır. 

Komite, projenin paydaş eşliğinde yürütülmesi koşulu ile destek 

kararı verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje kapsamında 

belirlediği paydaş(lar) ile aralarındaki işbirliğine dair uzlaşı protokolü 

ve paydaş beyan formu sunması gerekir. 

(4) Paydaş eşliğinde yürütülen projelerin izleme sürecinde, proje 

paydaşı 6 (altı) aylık periyotlarla Program Portalı üzerinden proje 

değerlendirme raporu sunar. Proje paydaşının raporları, desteklerin 

sonlandırılmasına dair Komite kararlarında dikkate alınır. Ancak proje 

paydaşının kamu kurum/kuruluşu olması durumunda proje 

değerlendirme raporunun sunulması zorunlu değildir. 

(2) Proje paydaşının projeye aşağıdaki katkılardan bir kısmı 

veya tamamını sunması beklenir: 

a) Proje kapsamında üretilecek temel ürünü satın almaya ilişkin 

irade ve niyet beyanı. 

b) Proje süresince yatırımcıya teknik ve mali açıdan rehberlik 

yapılması. 

c) Yatırımcının öngördüğü faaliyetlerin gerçekleşme 

durumunun izlenmesi. 

ç) Temel ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun 

şekilde üretildiğinin takip edilmesi. 

d) Yatırımcının proje süresince karşılaşabileceği zorluklara 

ortak çözümler üretilmesi. 

(3) Başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki iş birliği, 13 

üncü maddenin yedinci fıkrasının (j) bendi kapsamında Komitenin 

değerlendirmesinde bir puanlama kriteri olarak dikkate alınır. Komite, 

projenin paydaş eşliğinde yürütülmesi koşulu ile destek kararı 

verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje kapsamında belirlediği 

paydaş(lar) ile aralarındaki iş birliğine dair uzlaşı protokolü ve paydaş 

beyan formu sunması gerekir. 

(4) Paydaş eşliğinde yürütülen projelerin izleme sürecinde, proje 

paydaşı altı aylık periyotlarla Program Portalı üzerinden proje 

değerlendirme raporu sunar. Proje paydaşının raporları, desteklerin 

sonlandırılmasına dair Komite kararlarında dikkate alınır. Ancak proje 

paydaşının kamu kurum ve kuruluşu olması durumunda proje 

değerlendirme raporunun sunulması zorunlu değildir. 
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(5) Proje sahibi, izleme sürecinde Komite onayı ile proje paydaşını 

değiştirebilir. 

(6) KOSGEB desteklerinden yararlanmaya hak kazanan projelerin 

paydaşları, KOBİ olmak ve proje süresince yükümlülüklerini yerine 

getirmek kaydıyla satın alma taahhüdünün yerine getirilmesi halinde 

KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Finansman Destek Programı 

hükümleri çerçevesinde finansman desteğinden yararlandırılabilir. 

(7) Başvurunun AR-GE kısmı için başvuru sahibi şirket, projenin AR-

GE sürecinin bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla AR-GE 

yüklenicisi şirketle ortaklı AR-GE projesi sunabilir. AR-GE sürecinin 

tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla AR-GE 

yüklenicisi gerçekleştirecekse, başvurunun AR-GE kısmı, AR-GE 

yüklenicisi firmalar tarafından ortaklı AR-GE projesi olarak 

hazırlanabilir. Böyle bir işbirliği yapılması durumunda başvuru 

esnasında, başvuru sahibiyle AR-GE yüklenicileri arasında 

imzalanmış Fikri ve Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolünün de 

Program Portalına yüklenmesi zorunludur. 

 

(5) Yatırımcı, izleme sürecinde Komite onayı ile proje paydaşını 

değiştirebilir. 

(6) KOSGEB desteklerinden yararlanmaya hak kazanan 

projelerin paydaşları; KOBİ olmak ve proje süresince 

yükümlülüklerini ve satın alma taahhüdünü yerine getirmek kaydıyla, 

KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Finansman Destek Programı 

hükümleri çerçevesinde finansman desteğinden yararlandırılabilir. 

(7) Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek 

faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin 

tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-

Ge yüklenicisi ile ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-

Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya 

daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse, projenin Ar-

Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından, ortaklı Ar-Ge projesi olarak 

hazırlanabilir. Böyle bir iş birliği yapılması durumunda başvuru 

esnasında, başvuru sahibiyle Ar-Ge yüklenicileri arasında imzalanmış 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolünün de 

Program Portalına yüklenmesi zorunludur.” 

MADDE 10 

(10) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Başvuruda Bakanlığa sunulan 

bilgi, belge ve raporlar TÜBİTAK ve KOSGEB değerlendirme 

süreçlerinde de kullanılabilir. Projelerin Komite değerlendirmesine 

sunulması öncesinde yapılan detaylı incelemelerde, bu Tebliğde 

ve/veya çağrı planında yer alan koşulları sağlayamadığı tespit edilen 

MADDE 10 

“(10) Başvuruda, Bakanlığa sunulan bilgi, belge ve raporlar 

TÜBİTAK ve KOSGEB değerlendirme süreçlerinde de kullanılabilir. 

Projelerin Komite değerlendirmesine sunulması öncesinde yapılan 

detaylı incelemelerde, bu Tebliğde ve/veya çağrı planında yer alan 

koşulları sağlayamadığı tespit edilen başvurular, Genel Müdürlük 
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başvurular program yönetim ofisi tarafından değerlendirme dışı 

bırakılır. 

 

tarafından değerlendirme dışı bırakılır. Genel Müdürlük tarafından bu 

madde hükümlerine göre yatırım projesi değerlendirme dışı bırakılan 

başvuru sahipleri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün 

içerisinde Genel Müdürlüğe itirazda bulunabilir. Bu kapsamda yapılan 

itirazlar, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karara 

bağlanır.” 

MADDE 13 Başvuruların Değerlendirilmesi 

(2) Proje konusu ürünün üretilebilmesi için AR-GE gereksinimi 

olduğu durumlarda, ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında, 

öngörülen yatırım planı çerçevesinde ürünün üretilmesinin teknik 

yönden mümkün olup olmadığının tespitini de kapsayacak şekilde 

AR-GE projesi değerlendirme süreci işletilir. AR-GE’ye ihtiyaç 

olmaksızın salt yatırımın gerekli olduğu veya on birinci fıkra uyarınca 

AR-GE faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici mahiyette 

yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda projenin yatırım kısmı için 

başvurusu yapılan ürünün teknolojik hazırlık seviyesinin, ürünün ve 

firmanın teknik açıdan üretime hazır olup olmadığının, öngörülen 

proje planlaması çerçevesinde yapılacak yatırım faaliyetleriyle ürünün 

üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespiti için 

TÜBİTAK tarafından inceleme yapılır. 

(3) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Yatırımcı firmanın KOBİ 

desteklerinden yararlanmak istemesi durumunda, projenin yatırım 

kısmı için Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında talep edilen 

bilgileri sunması ve formları doldurması gerekir. Yatırımcı firmanın 

ve başvurusunun KOSGEB desteklerinden yararlanabilme açısından 

MADDE 13 Başvuruların Değerlendirilmesi 

(2) Proje konusu ürünün üretilebilmesi için Ar-Ge gereksinimi 

olduğu durumlarda, ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında, 

öngörülen proje planı çerçevesinde ürünün üretilmesinin teknik 

yönden mümkün olup olmadığının tespitini de kapsayacak şekilde Ar-

Ge projesi değerlendirme süreci işletilir. Ar-Ge’ye ihtiyaç olmaksızın 

sadece üretime yönelik yatırımın gerekli olduğu veya on birinci fıkra 

uyarınca Ar-Ge faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici 

mahiyette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda, projenin 

üretime yönelik yatırım kısmı için başvurusu yapılan ürünün 

teknolojik hazırlık seviyesinin, ürünün ve yatırımcının teknik açıdan 

üretime hazır olup olmadığının, öngörülen proje planlaması 

çerçevesinde yapılacak faaliyetlerle ürünün üretilmesinin teknik 

yönden mümkün olup olmadığının tespiti için TÜBİTAK tarafından 

inceleme yapılır. 

(3) Yatırımcının KOBİ desteklerinden yararlanmak istemesi 

durumunda, projenin ilgili faaliyetleri içeren kısmı için Stratejik Ürün 

Destek Programı kapsamında talep edilen bilgileri sunması ve 

formları doldurması gerekir. Yatırımcının ve başvurusunun KOSGEB 
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ilgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılama durumu KOSGEB 

tarafından incelenerek, inceleme sonucu varsa eksik ve/veya hatalı 

bulunan hususlarla birlikte program yönetim ofisine bildirilir. 

(6) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Yatırımcı firma, değerlendirme 

süreci içerisinde proje komisyonu tarafından proje sunumuna davet 

edilir. Proje sunumuna projenin sektörü ve konusuna göre Bakanlık 

sektör uzmanları, bağımsız değerlendiriciler ve/veya akademisyenler 

davet edilebilir. Komisyon, proje inceleme sürecinde ve proje sunumu 

esnasında firmadan proje dosyalarındaki eksik bilgi ve tutarsızlıkların 

giderilmesini veya ilave bilgi ve belgeler sunulmasını isteyebilir. AR-

GE ihtiyacı bulunan ve TÜBİTAK değerlendirme sürecinde AR-GE 

desteklerinden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için, 

ihtiyaç duyulan AR-GE 

faaliyetlerinin yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla karşılanma 

imkân ve planını içeren ek AR-GE finansman raporu istenir. 

(7) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komisyonlar bu maddede 

belirtilen inceleme ve değerlendirmeler ışığında komisyon kararlarını 

oluşturur. Projeler ilgili inceleme raporları ve komisyon kararlarıyla 

birlikte Komite değerlendirmesine sunulur. Komite, değerlendirmeye 

aldığı projelerin; 

a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek 

kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme, 

b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini 

sağlayabilme, 

desteklerinden yararlanabilme açısından ilgili mevzuatta belirtilen 

koşulları karşılama durumu, KOSGEB tarafından kontrol edilerek, 

kontrol sonucu varsa eksik ve/veya hatalı bulunan hususlarla birlikte 

Genel Müdürlüğe bildirilir. Başvuruların kontrolü sonucu mevzuatta 

belirtilen koşulları karşılayan projeler için, proje gider kalemlerinin 

tür, miktar, süre ve tutar açısından projeye uygunluğu KOSGEB 

tarafından incelenerek, inceleme sonucu Genel Müdürlüğe bildirilir.” 

“(6) Yatırımcı, değerlendirme süreci içerisinde proje komisyonu 

tarafından proje sunumuna davet edilir. Proje sunumuna projenin 

sektörü ve konusuna göre Bakanlık sektör uzmanları, bağımsız 

değerlendiriciler ve/veya akademisyenler davet edilebilir. Komisyon, 

proje inceleme sürecinde ve proje sunumu esnasında yatırımcıdan, 

proje dosyalarındaki eksik bilgi ve tutarsızlıkları gidermesini veya 

ilave bilgi ve belge sunmasını isteyebilir. Ar-Ge ihtiyacı bulunan ve 

TÜBİTAK değerlendirme sürecinde Ar-Ge desteklerinden 

yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için, ihtiyaç duyulan 

Ar-Ge faaliyetlerinin yatırımcının kendi kaynaklarıyla karşılanma 

imkân ve planını içeren ek Ar-Ge finansman raporu istenir. 

(7) Komisyonlar bu maddede belirtilen inceleme ve 

değerlendirmeler ışığında komisyon kararlarını oluşturur. Projeler 

ilgili inceleme raporları ve komisyon kararlarıyla birlikte Komite 

değerlendirmesine sunulur. Komite, değerlendirmeye aldığı 

projelerin; 

a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya 

çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme, 
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c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini 

geliştirme, 

ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma, 

d) Yüksek katma değerli olma, 

e) Ülkemizde üretimi kısıtlı olan yeni nesil teknolojiler kullanılarak 

üretim yapılmasını sağlayabilme, 

f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme, 

g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma 

ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme, 

ğ) Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı yatırım olma, 

h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı 

yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş 

ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma, 

ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak 

sağlayan entegre üretime yönelik yatırım sağlıyor olma, 

i) Yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış 

finansman ve devlet desteği ile yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir 

firma tarafından, yüksek özkaynak finansman oranı ile 

gerçekleştirilecek olma, 

j) Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş 

ve ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin 

üretilmesine yönelik olma, 

niteliklerini dikkate alarak Program Portalında yayınlanan proje 

değerlendirme formu üzerinden puanlama yapar. Komite, bu 

b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz 

güvenliğini sağlayabilme, 

c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji 

kapasitesini geliştirme, 

ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını 

azaltma, 

d) Yüksek katma değerli olma, 

e) Ülkemizde üretimi kısıtlı olan yeni nesil teknolojiler 

kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme, 

f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme, 

g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü 

hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme, 

ğ) Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma, 

h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde 

sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli 

işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma, 

ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine 

olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olma, 

i) Mali yeterliliğe sahip olma, 

j) Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından 

desteklenmiş veya ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline 

sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma, 

niteliklerinin ağırlıklandırıldığı, Program Portalında yayımlanan 

proje değerlendirme formu üzerinden puanlama yapar. Komite, bu 

değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alan projeler arasında stratejik 
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değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alan projeler arasında stratejik 

öncelikler, pazar rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi gibi kısıtlar ve 

kriterlere göre önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek 

projeleri belirler. 

(8) (İhdas:RG-19/06/2020-31160) Komite, 70 ve üzerinde puan alan 

projelerin revize edilmesine, firmalardan ilave bilgi ve belge 

istenmesine karar verebilir. Komite, bu durumda, KOSGEB, 

TÜBİTAK ve komisyonlara projeler ile ilgili yeniden inceleme ve 

değerlendirme yaptırabilir. Komite bu doğrultuda, projenin yeniden 

değerlendirme süreci için çağrı planında öngörülen tarih 

kısıtlamalarına bağlı kalınmaksızın yeni bir takvim belirleyebilir. 

(9) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komite, destekleme kararı 

verilen projeler için hangi destek unsurlarının tanımlanacağına ve 

ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak 

kaydıyla destek unsurlarının miktar ve sürelerine karar verir. Komite 

destek kararlarında projenin sürdürülebilirliğini ve öngörülen katma 

değeri üretmesini temin etmek amacıyla proje özelinde çeşitli 

koşullara yer verebilir, farklı karar formatları oluşturabilir. TÜBİTAK 

tarafından AR-GE desteklerinden yararlandırılmaları uygun 

bulunmayan projeler için Komite tarafından Bakanlık ve/veya 

KOSGEB desteklerini içeren destek paketi tanımlanabilir. 

(10) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komite tarafından 

desteklenmesine karar verilen projeler için tanımlanan yatırım 

destekleri, varsa AR-GE sürecinin TÜBİTAK destekleri ve/veya 

yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla başarıyla tamamlandığının 

öncelikler, pazar rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi, proje süresi 

gibi kısıtlar ve kriterlere göre önceliklendirme yapmak suretiyle 

desteklenecek projeleri belirler. 

(8) Komite, 70 ve üzerinde puan alan projelerin revize 

edilmesine, yatırımcılardan ilave bilgi ve belge istenmesine karar 

verebilir. Komite, bu durumda, KOSGEB, TÜBİTAK ve 

komisyonlara projeler ile ilgili yeniden inceleme ve değerlendirme 

yaptırabilir. Komite bu doğrultuda, projenin yeniden değerlendirme 

süreci için çağrı planında öngörülen tarih kısıtlamalarına bağlı 

kalınmaksızın yeni bir takvim belirleyebilir. 

(9) Komite, destekleme kararı verilen projeler için hangi destek 

unsurlarının tanımlanacağına ve ilgili mevzuatta yer alan sınır ve 

koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla destek unsurlarının miktar ve 

sürelerine karar verir. Komite tarafından desteklenmeye uygun 

görülen projeler için; her bir yatırım projesi unsurunun birden çok 

destek türünden yararlandırılmaması koşuluyla TÜBİTAK, KOSGEB 

ve Bakanlık desteklerini bir arada ve/veya münhasıran içeren destek 

paketi tanımlanabilir. Komite destek kararlarında, projenin 

sürdürülebilirliğini ve öngörülen katma değeri üretmesini temin etmek 

amacıyla proje özelinde çeşitli koşullara yer verebilir, farklı karar 

formatları oluşturabilir. TÜBİTAK tarafından Ar-Ge desteklerinden 

yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için Komite 

tarafından, Bakanlık ve/veya KOSGEB desteklerini içeren destek 

paketi tanımlanabilir. 
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TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. 

Ancak, proje fizibilitesinde AR-GE süreciyle eş zamanlı yatırım 

süreci öngörülmesi veya yatırımcı firmanın izleme 

sürecinde talep etmesi halinde Komite, yatırım desteklerinin AR-GE 

süreci tamamlanmadan önce başlamasına karar verebilir. 

(10) Komite tarafından desteklenmesine karar verilen projeler 

için tanımlanan üretime yönelik yatırım destekleri, varsa Ar-

Ge sürecinin TÜBİTAK desteklerinden yararlanılarak ve/veya 

yatırımcının kendi kaynaklarıyla başarıyla tamamlandığının 

TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. 

Ancak, proje fizibilitesinde Ar-Ge süreciyle eş zamanlı üretime 

yönelik yatırım süreci öngörülmesi veya yatırımcının izleme 

sürecinde talep etmesi halinde Komite, üretime yönelik yatırım 

desteklerinin Ar-Ge süreci tamamlanmadan önce başlamasına karar 

verebilir.” 

İzleme 

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Destek 

kapsamına alınan her bir projenin izlemesi AR-GE ve yatırım 

faaliyetleri süresince ve yatırımın tamamlanmasını müteakiben olmak 

üzere iki aşamalı yapılır. Her bir projenin izlemesi ve 

değerlendirmesi, sağlanan destek unsurlarının mahiyetine göre proje 

komisyonu, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından yapılır. 

(2) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Yatırım sürecinde yatırım teşvik 

belgeli firmaların yerinde incelemesi her 6 (altı) ayda bir Genel 

Müdürlük personeli tarafından yapılır. İlgili projeden sorumlu olan 

proje komisyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de izleme 

döneminde yerinde inceleme çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım 

sağlayabilir. 

(3) Proje komisyonu tarafından, Genel Müdürlük, TÜBİTAK ve/veya 

KOSGEB tarafından yapılan izlemelerde sunulan belge ve bilgiler de 

İzleme 

“MADDE 18 – (1) Destek kapsamına alınan her bir projenin 

izlemesi, Ar-Ge ve/veya üretime yönelik yatırım faaliyetleri süresince 

ve bu faaliyetlerin tamamlanmasını müteakiben olmak üzere iki 

aşamalı yapılır. Her bir projenin izlemesi ve değerlendirmesi, 

sağlanan destek unsurlarının mahiyetine göre proje komisyonu, 

TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından yapılır. 

(2) Yatırım sürecinde yatırım teşvik belgeli yatırımcıların 

yerinde incelemesi her altı ayda bir TUYSGM personeli tarafından 

yapılır. İlgili projeden sorumlu olan proje komisyonu üyeleri ve/veya 

proje koordinatörü de izleme döneminde yerinde inceleme 

çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir. 

(3) Proje komisyonu tarafından, TUYSGM, TÜBİTAK ve/veya 

KOSGEB tarafından yapılan izlemelerde sunulan bilgi ve belgeler de 

dikkate alınarak her altı ayda bir temel proje ilerleme bilgilerini içeren 
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dikkate alınarak her 6 (altı) ayda bir temel proje ilerleme bilgilerini 

içeren proje izleme formu ve proje hakkında gerekli görülen 

değerlendirmelerin yapıldığı proje izleme raporu, program yönetim 

ofisine sunulur. 

(4) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) İzleme süreci içerisinde program 

yönetim ofisi tarafından yatırımcı firmadan ek bilgi ve belgeler talep 

edilebilir. Yatırımcı firma, izleme süreci içerisinde gerekli görülmesi 

halinde proje komisyonu tarafından projenin ilerlemesine ilişkin 

görüşlerini belirtmek üzere proje sunumuna davet edilir. 

(5) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Yatırımın tamamlanmasını 

müteakiben on yıl süresince kurulan yatırım tesisinin sağladığı katma 

değer tutarı firma tarafından yıllık bazda yeminli mali müşavir 

raporuyla hesaplatılarak izleyen yılın ilk izleme dönemi içerisinde 

program yönetim ofisine sunulur. 

(6) Program yönetim ofisi tarafından desteklenmekte olan her bir 

proje için proje komisyonlarınca sunulan form ve raporlarda yer alan 

verileri temel alarak hazırlanan ve projelerin genel durumunu 

özetleyen program izleme ve değerlendirme raporu ve özel olarak 

talep edilmesi halinde proje bazındaki izleme belgeleri 6 (altı) ayda 

bir Komiteye sunulur. 

proje izleme formu ve proje hakkında gerekli görülen 

değerlendirmelerin yapıldığı proje izleme raporu, Genel Müdürlüğe 

sunulur. 

(4) İzleme süreci içerisinde Genel Müdürlük tarafından 

yatırımcıdan ek bilgi ve belge talep edilebilir. Yatırımcı, izleme süreci 

içerisinde gerekli görülmesi halinde proje komisyonu tarafından, 

projenin ilerlemesine ilişkin görüşlerini belirtmek üzere proje 

sunumuna davet edilir. 

(5) Proje kapsamındaki faaliyetlerin tamamlanmasını 

müteakiben on yıl süresince projenin sağladığı katma değer tutarı, 

yatırımcı tarafından yıllık bazda yeminli mali müşavir raporuyla 

hesaplattırılarak izleyen yılın ilk izleme dönemi içerisinde Genel 

Müdürlüğe sunulur. 

(6) Genel Müdürlük tarafından desteklenmekte olan her bir 

proje için, proje komisyonlarınca sunulan form ve raporlarda yer alan 

verileri temel alarak hazırlanan ve projelerin genel durumunu 

özetleyen program izleme ve değerlendirme raporu ve özel olarak 

talep edilmesi halinde proje bazındaki izleme belgeleri altı ayda bir 

Komiteye sunulur.” 

 


