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18 Eylül 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30892

TEBLİĞ

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 15/6/2012 tar�hl� ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tar�hl� ve 2016/9495 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Ver�lmes�ne İl�şk�n Karar hükümler�
çerçeves�nde Türk�ye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloj� sev�yel� sektörlerdek� katma değer� yüksek ürünler�n ve bu
sektörler�n gel�ş�m� �ç�n kr�t�k önem� ha�z ürünler�n üret�m�n� artırmaya yönel�k olarak yürütülecek Teknoloj� Odaklı
Sanay� Hamles� Programının uygulama esaslarını tesp�t etmekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 15/6/2012 tar�hl� ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar �le 17/10/2016 tar�hl� ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Ver�lmes�ne İl�şk�n Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) 2012/3305 sayılı Karar: 15/6/2012 tar�hl� ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı,
b) 2016/9495 sayılı Karar: 17/10/2016 tar�hl� ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Ver�lmes�ne İl�şk�n Kararı,
c) Bağımsız değerlend�r�c�: Asgar� olarak yükseköğret�m kurumlarının dört yıllık fakülte ve

yüksekokullarından mezun olan; meslek kuruluşu tems�lc�ler�, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m
Kanununun 38 �nc� maddes�ne göre yükseköğret�m kurumları tarafından görevlend�r�len öğret�m elemanları veya
alanında en az 5 (beş) yıl uzmanlık ve tecrübe b�r�k�m� olan kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan k�ş�ler�,

ç) Bağımsız danışmanlık f�rması: Teknoloj� Odaklı Sanay� Hamles� Programı kapsamında başvuruda
bulunulan projeler �ç�n değerlend�rme raporu hazırlanması amacıyla söz konusu Program amaçlarına uygun kr�terlere
göre Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�ş f�rmayı,

d) Bağımsız değerlend�rme raporu: Teknoloj� Odaklı Sanay� Hamles� Programı kapsamında başvuruda
bulunan projeler �ç�n Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�ş bağımsız danışmanlık f�rmalarından b�r� tarafından
Bakanlık tarafından bel�rlenen formatta hazırlanacak değerlend�rme raporunu,

e) Bakan: Sanay� ve Teknoloj� Bakanını,
f) Bakanlık: Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
g) Çağrı per�yodu: Bakanlık tarafından bel�rlenen çağrı planı çerçeves�nde program başvurularının kabul

ed�ld�ğ� zaman aralığını,
ğ) Çağrı planı: Bakanlık tarafından yapılan çağrı duyurusu kapsamında, �lg�l� çağrı duyurusuna �l�şk�n başvuru

ve değerlend�rme süreçler�ne �l�şk�n takv�m�, desteklenecek ürün l�stes�n� ve çağrının uygulaması sürec�nde
kullanılacak standart şablonlara �l�şk�n ek dosyaları �çeren çağrı duyurusu paket�n�,

h) Genel Müdürlük: Teşv�k Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,
ı) Katma değer katkısı: Proje kapsamında yapılan yatırım sonucunda üret�me geçen tes�se özel olarak Program

Portalından yayınlanan katma değer formunun doldurulması suret�yle yıllık bazda hesaplanan tutarı,
�) KOBİ: 19/10/2005 tar�hl� ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Küçük ve Orta

Büyüklüktek� İşletmeler�n Tanımı, N�tel�kler� ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmel�k kapsamında yer alan küçük
ve orta büyüklüktek� �şletmeler�,

j) Kom�te: Bakanlık bünyes�nde Bakan onayı �le oluşturulan Teknoloj� Odaklı Sanay� Hamles� Programı
Değerlend�rme Kom�tes�n�,

k) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığını,
l) Meslek kuruluşu: İşletmelere ve g�r�ş�mc�lere yönel�k faal�yet gösteren, oda, borsa, b�rl�k, konfederasyon,

federasyon, vakıf, dernek ve kooperat�fler �le küçük sanay� s�teler� ve organ�ze sanay� bölgeler� yönet�mler�n�,
m) Öncel�kl� Ürün L�stes�: Bakanlık tarafından dış t�caret ver�ler�, talep gel�ş�m�, rekabet yoğunluğu g�b� çeş�tl�

kr�terler d�kkate alınarak bel�rlenecek; orta-yüksek ve yüksek teknoloj�l� sektörlerdek� ürünler�n ve bu sektörler�n
gel�ş�m� �ç�n kr�t�k ürünler�n yer aldığı ve Bakanlık tarafından tebl�ğ �le yayımlanacak l�stey�,

n) Program: Teknoloj� Odaklı Sanay� Hamles� Programını,
o) Program �zleme ve değerlend�rme raporu: Program yönet�m of�s� tarafından Program kapsamında yapılan

uygulamalar hakkında b�lg�lend�rme sağlamak amacıyla Kom�teye sunulan raporu,
ö) Proje kom�syonu: Program kapsamındak� başvuruların �ncelenmes� ve destek kararı ver�len projeler�n

�zleme sürec�nde değerlend�r�lmes�nden sorumlu; projeler hakkında Kom�teye b�lg�, değerlend�rme ve görüş sunan;
Bakanlık, bağlı/�lg�l� kuruluşların personel� ve �ht�yaç görülmes� hal�nde bağımsız değerlend�r�c�lerden oluşan da�m�
kom�syonu,
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p) Proje koord�natörü: Programa başvuran her b�r proje �ç�n sekretarya �şlemler�n� koord�ne etmek üzere
görevlend�r�len program yönet�m of�s� personel�n�,

r) Proje paydaşı: Program kapsamında yatırımı gerçekleşt�r�lecek olan ürünü satın almak n�yet�yle yatırımcıyla
�şb�rl�ğ� yapan kamu kurum/kuruluşu veya Türk�ye’de yerleş�k orta veya büyük ölçekl� �şletmey�,

s) Program Portalı: Programa �l�şk�n b�lg�lend�rme, başvuru, �zleme, değerlend�rme ve raporlamaların tek
pencere üzer�nden yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından bağlı/�lg�l� kuruluşlarla koord�nel� olarak
gel�şt�r�len web tabanlı uygulamayı,

ş) Program yönet�m of�s�: Program kapsamında desteklenecek yatırım projeler�ne �l�şk�n tüm �şlemler�n
koord�nasyonunu sağlamak ve sekretarya h�zmetler�n� yürütmek üzere Bakanlık tarafından görevlend�r�len b�r�m�,

t) Teşv�k belges�: Yatırım teşv�k belges�n�,
u) TÜBİTAK: Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumunu,
ü) Ürün: Öncel�kl� Ürünler L�stes�nde yer alan ve üret�lmes� hedeflenen ürünü,
v) Yatırımcı: Program kapsamındak� yatırım projes�n� gerçekleşt�recek Türk�ye’de yerleş�k sermaye ş�rket�n�,
y) Yen�den değerleme oranı: 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 298 �nc�

maddes�n�n (B) fıkrası hükümler� çerçeves�nde her yıl Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de �lan
ed�len oranı,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Programın Tanımı ve Öncel�kl� Ürün L�stes�
Programın genel tanımı
MADDE 4 – (1) Program, Türk�ye’de katma değerl� üret�m�n artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve

bağlı/�lg�l� kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşv�kler�n orta-yüksek ve yüksek teknoloj� sev�yel� sektörlere
yoğunlaştırılmasına yönel�k özel b�r programdır. Programda, Türk�ye �ç�n kr�t�k öneme sah�p ve gelecek potans�yel�
yüksek ürünler�n ülke �ç�nde üret�m kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes� hedeflenmekted�r. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından
�thalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt �ç� üret�m yetk�nl�kler�, küresel taleb�n gel�ş�m trend�,
gelecek potans�yel� g�b� çeş�tl� kr�terler göz önünde bulundurularak bel�rlenen Öncel�kl� Ürün L�stes�ne yönel�k olarak
Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşv�kler� �le KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje destekler�n�n tek
pencere mekan�zması �le sunulması öngörülmekted�r. Ülkem�z�n �ht�yaç duyduğu teknoloj�k gel�ş�me katkı sağlayacak
yatırım projeler�n�n, uçtan uca b�r yönet�ş�m ve destek model� �le Program kapsamında hayata geç�r�lmes�
hedeflenmekted�r.

(2) B�r�nc� fıkra hükümler� doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/�lg�l� kuruluşlarının sağladığı destekler; bu
destekler�n orta-yüksek ve yüksek teknoloj�l� ürünlere yönel�k olarak ver�ml� ve etk�n b�r şek�lde kullanılmasını
sağlamak üzere, Bakanlık uhdes�nde yer alan Program Portalı üzer�nden tek pencere mekan�zması �le yürütülür.

(3) Program kapsamında tanımlanan destekler, Öncel�kl� Ürün L�stes�ndek� ürünler�n üret�lmes�ne �l�şk�n
yatırım projeler�ne münhasıran kullandırılır.

(4) Program kapsamında başvuru, değerlend�rme ve �zleme süreçler�ne da�r b�lg� akışı ve �let�ş�m, Program
Portalı vasıtasıyla program yönet�m of�s� tarafından sağlanır.

(5) Program yönet�m of�s� yatırımların hayata geç�r�lmes�n� kolaylaştırmak amacıyla yatırımcılara b�lg� ve
destek sağlayab�l�r.

(6) Program amacına uygun yatırım projeler� �ç�n AR-GE, t�car�leşme, yatırım ve üret�m süreçler�nden �lg�l�
proje başvurusu kapsamında Kom�te tarafından gerekl� ve uygun görülenler�n tamamını kapsayacak şek�lde uçtan uca
destek sağlanır.

(7) Program kapsamında desteklenecek yatırım projeler�nde; yatırımcının, üret�lecek ürünün potans�yel b�r
alıcısı �le proje paydaşı olarak gel�şt�rme sürec�nde ve ürüne yönel�k talep konusunda �şb�rl�ğ� yapması beklen�r.

Öncel�kl� Ürün L�stes�
MADDE 5 – (1) Öncel�kl� Ürün L�stes�, Ekonom�k Kalkınma ve İşb�rl�ğ� Örgütü (OECD)’nün tanımına göre

orta-yüksek ve yüksek teknoloj�l� sektörlerdek� ürünler ve bu sektörler�n gel�ş�m� �ç�n kr�t�k önem� ha�z ürünler
arasından, dış t�caret ver�ler�, talep gel�ş�m�, rekabet yoğunluğu g�b� çeş�tl� kr�terler d�kkate alınarak Bakanlık
tarafından tebl�ğle bel�rlen�r.

(2) Öncel�kl� Ürün L�stes�, ekonom�k ve teknoloj�k gel�şmelere göre gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından
tebl�ğle rev�ze ed�leb�l�r.

(3) Yürürlükte olan Öncel�kl� Ürün L�stes� ayrıca Program Portalında yayımlanır. Bel�rl� b�r çağrı per�yodu
kapsamında desteklenecek ürünler, çağrı duyurusu esnasında yürürlükte olan Öncel�kl� Ürün L�stes�nde yer alan
ürünler�n sadece b�r kısmını kapsayacak şek�lde bel�rleneb�l�r ve çağrı planının ek l�stes� olarak Program Portalında
yayımlanır. Bel�rl� b�r çağrı per�yodu �çer�s�nde yapılan tüm değerlend�rmeler çağrı planının ek l�stes� olarak
yayımlanan ürün l�stes�ne göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kom�te, Proje Yönet�m Of�s�, Proje Kom�syonu ve Proje Paydaşı

Kom�te
MADDE 6 – (1) Program kapsamında destek başvurusu yapılan yatırım projeler�n� değerlend�rmek,

desteklenmes�ne da�r karar almak ve projeler�n destek sürec�n� �zlemek ve �zleme sürec�nde karar almak üzere Kom�te
oluşturulur.

(2) Kom�te, Program kapsamında proje kom�syonlarının oluşturulmasına, hang� projeler�n destekleneceğ�ne,
Program kapsamındak� destek unsurlarından hang�ler�n�n kullandırılacağına, �lg�l� mevzuatta yer alan koşul ve
sınırlara aykırı olmamak kaydıyla ver�lecek destekler�n m�ktar, tür ve süreler�ne, projeler kapsamında öngörülen
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yatırımın tamamlanma durumunun tesp�t ed�lmes�ne, �lg�l� mevzuatta bel�rt�len haller�n gerçekleşmes� hal�nde destek
sürec�n�n sonlandırılmasına da�r karar organıdır.

(3) Kom�te, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından 3 (üç), KOSGEB’den 1 (b�r), TÜBİTAK’tan 1 (b�r) üye olmak
üzere 5 (beş) üyeden oluşur. Bakanlık tems�lc�ler�, aralarından b�r� Kom�te Başkanı olacak şek�lde Bakan tarafından
bel�rlen�r. KOSGEB ve TÜBİTAK tems�lc�ler� �lg�l� kurumlar tarafından bel�rlenerek b�ld�r�l�r. Kom�te Başkanı
har�c�ndek� her b�r üyel�k �ç�n ayrıca b�r de yedek üye bel�rlen�r. Asıl üyeler�n Kom�te toplantılarına katılamadığı
durumda �lg�l� üye yer�ne bel�rlenm�ş olan yedek üye toplantılara katılarak asıl üye �le aynı yetk�yle karar alma
sürec�nde yer alır. Gerekl� görülmes� hal�nde, Kom�te toplantılarına mal� ve/veya tekn�k konularda b�lg�ler�ne
başvurulmak üzere d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarının tems�lc�ler� davet ed�leb�l�r.

(4) Kom�te, Kom�te Başkanının katılması kaydıyla en az 3 (üç) üye �le toplanır.
(5) Kom�te tarafından destek başvurusunun kabulüne ya da redd�ne �l�şk�n kararlar puanlama yöntem�yle

alınır. Karar ver�lecek d�ğer hususlar �ç�n oy çokluğu aranır. Oyların eş�tl�ğ� durumunda �se Kom�te Başkanının oyu
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Program yönet�m of�s�
MADDE 7 – (1) Bakanlık ve bağlı/�lg�l� kuruluşlar tarafından Program kapsamında yapılacak tüm �şlemler�n

sekretarya h�zmetler�n� yürütmek, Kom�te ve proje kom�syonları arasında b�lg� ve belge akışını sağlamak, Program
Portalını yönetmek ve program paydaşları arasında �let�ş�m ve b�lg� akışını sağlamak üzere Bakanlık ve/veya
bağlı/�lg�l� kuruluşların personel�nden oluşan program yönet�m of�s� kurulur.

(2) Program yönet�m of�s�; Program yönet�m�n�n yanında, yatırımların hayata geç�r�lmes�n� kolaylaştırmak
amacıyla yatırımcı adaylarına başvuru süreçler�nde destek olunması, yatırımlara yönel�k sektörel �şb�rl�kler�n�n
oluşumuna katkı sağlanması g�b� fonks�yonları da �cra eder.

(3) Program yönet�m of�s� çalışanları arasından, her b�r proje �ç�n projey� yakından tak�p edecek, �zleme
yapacak, proje paydaşları �ç�n �rt�bat noktası görev� üstlenecek proje koord�natörü görevlend�r�l�r.

Proje kom�syonu
MADDE 8 – (1) Program kapsamında başvurusu kabul ed�len projeler �ç�n Kom�te tarafından 5 (beş) k�ş�l�k

proje kom�syonları oluşturulur. Proje kom�syonları, başvuruların n�tel�k ve n�cel�ğ�ne bağlı olarak sektör, proje ölçeğ�,
proje sayısı g�b� parametrelere göre �ht�yaç aded�nce teşekkül ett�r�l�r. Proje kom�syonu üyeler� b�r tanes� başkan olarak
atanacak şek�lde asıl görevler�n� devam ett�rmek kaydıyla Bakanlık ve/veya bağlı/�lg�l� kuruluşların çalışanları
arasından ve �ht�yaç görülmes� hal�nde bağımsız değerlend�r�c�ler arasından bel�rlen�r.

(2) Proje kom�syonu üyeler�, görevlend�r�ld�kler� projeye/projelere �l�şk�n değerlend�rme, destek kararı ve
�zleme süreçler�nde görev alıp bu süreçler�n her b�r�nde Kom�te değerlend�rmes� önces�nde, üyeler�n değerlend�rme ve
görüşler�n� �çeren karar metn�n� oluşturur. Proje kom�syonunun karar metn� oluşturma sürec�nde �ht�yaç duyacağı
bütün b�lg�, belge ve raporlar �le sekretarya h�zmetler� proje koord�natörü tarafından sağlanır. Proje kom�syonunun
karar metn� oluşturma sürec�ne dayanak teşk�l eden ve doğrudan proje kom�syonu tarafından talep ed�lm�ş veya
ed�n�lm�ş ek b�lg� ve belgeler�n de proje koord�natörü vasıtasıyla proje dosyasına eklenmes� zorunludur.

(3) Proje kom�syonunun değerlend�rme ve görüşler�n� �çeren karar met�nler� Kom�te açısından öner�
mah�yet�nded�r. Proje kom�syonu hazırlayacağı kararın ortak metn�n� çoğunluğun görüşler�n� d�kkate alarak
oyb�rl�ğ�yle kabul eder. Met�nle �lg�l� katılmadığı veya ek b�lg� mah�yet�nde bel�rt�lmes�n� gerekl� gördüğü hususlar
bulunan proje kom�syonu üyeler� karar metn�ne ek olarak şerhler�n� ekleyeb�l�rler.

Proje paydaşı
MADDE 9 – (1) Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, b�r veya daha fazla proje

paydaşı �le �şb�rl�ğ� yapması beklen�r. Proje paydaşının, üret�lecek ürün hakkında tekn�k yönlend�rme kapas�tes� ve
satın alma taleb�ne sah�p olması gerek�r. Başvuru sah�b� �le proje paydaşları arasında, paydaşın öncel�kl� ürünü satın
almaya �l�şk�n �rades� ve n�yet�n� bel�rtt�ğ� uzlaşı protokolü, Program Portalında yayınlanan uzlaşı protokolü ve paydaş
beyan formunun doldurulması suret�yle �mzalanır. Proje paydaşının kamu kurum/kuruluşu olması hal�nde uzlaşı
protokolü sunulması gerekl� olmayıp paydaştan öncel�kl� ürünü satın alab�leceğ�ne �l�şk�n n�yet�n� göster�r yazı
alınması yeterl�d�r.

(2) Proje paydaşından aşağıdak� katkıları sunması beklen�r:
a) Proje kapsamında üret�lecek öncel�kl� ürünü satın almaya �l�şk�n �rade ve n�yet beyanı.
b) Proje süres�nce �şletmeye tekn�k ve mal� açıdan rehberl�k yapılması.
c) İşletmen�n öngördüğü faal�yetler�n gerçekleşme durumunun �zlenmes�.
ç) Öncel�kl� ürünün bel�rlenen standart ve spes�f�kasyonlara uygun şek�lde üret�ld�ğ�n�n tak�p ed�lmes�.
d) İşletmen�n proje süres�nce karşılaşab�leceğ� zorluklara ortak çözümler üret�lmes�.
(3) Başvuru sah�b� �le proje paydaşı arasındak� �şb�rl�ğ�, Kom�ten�n destek değerlend�rmes�nde b�r puanlama

kr�ter� olarak d�kkate alınır.
(4) Proje �zleme sürec�nde, proje paydaşı 6 (altı) aylık per�yotlarla Program Portalı üzer�nden proje

değerlend�rme raporu sunar. KOSGEB destekler�nden yararlanmakta olan projeler �ç�n proje paydaşı �zleme per�yodu
4 (dört) aylık olarak uygulanır. Proje paydaşının raporları, destekler�n sonlandırılmasına da�r Kom�te kararlarında
d�kkate alınır. Ancak proje paydaşının kamu kurum/kuruluşu olması durumunda proje değerlend�rme raporunun
sunulması zorunlu değ�ld�r.

(5) Proje sah�b�, �zleme sürec�nde proje kom�syonu onayı �le proje paydaşını değ�şt�reb�l�r.
(6) KOSGEB destekler�nden yararlanmaya hak kazanan projeler�n paydaşları, KOBİ olmak ve proje süres�nce

yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek kaydıyla satın alma taahhüdünün yer�ne get�r�lmes� hal�nde KOSGEB tarafından
yürütülen KOBİ F�nansman Destek Programı hükümler� çerçeves�nde f�nansman desteğ�nden yararlandırılab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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Başvuru, Başvuruların Değerlend�r�lmes�ne ve Destek Unsurlarına İl�şk�n Esaslar
Başvuru
MADDE 10 – (1) Bakanlık, Öncel�kl� Ürün L�stes�ndek� ürünlere yönel�k olarak duyuru yapmak suret�yle

çağrıda bulunur.
(2) Çağrı planları, çağrı kapsamında yer alacak sektör ve ürünler �le çağrı takv�m� Bakanlık tarafından

bel�rlenerek Program Portalında duyurulur.
(3) Programa sadece Türk�ye’de yerleş�k sermaye ş�rketler� başvurab�l�r.
(4) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len çağrıya �st�naden Program kapsamındak� desteklerden yararlanmak �steyen

yatırımcı f�rma, Program Portalında duyurulan b�lg� ve belgelerle Bakanlığa müracaat ederek çağrı planlarında
öngörülen takv�m ve yöntem çerçeves�nde ön başvuru �şlem�n� tamamlar. Ön başvuruda �stenecek b�lg� ve belgeler
Program Portalında yayımlanır.

(5) Program kapsamında desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönel�k olma ve
çağrı duyurusunda bel�rlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgar�
proje tutarını karşılama koşulu aranır.

(6) Ön başvuru �le üret�lmes� planlanan ürünün çağrı duyurusunun ek l�stes� olarak yayınlanan ürün l�stes�nde
yer alıp almadığı, öngörülen proje tutarının çağrı duyurusunda bel�rlenen asgar� proje tutarı koşulunu karşılayıp
karşılamadığı, yatırımcı f�rmanın ve projen�n çağrı duyurusunda bel�rlenen d�ğer temel kr�terler� sağlayıp sağlamadığı
program yönet�m of�s� tarafından tesp�t ed�l�r. Ön başvuruda sunduğu b�lg� ve belgeler�n, Program ve çağrı duyurusu
kapsamında bel�rlenen temel kr�terler� sağladığı tesp�t ed�len f�rma kes�n başvuru yapmaya davet ed�l�r.

(7) Ön başvuru sonrasında kes�n başvuru yapmaya davet ed�len f�rma, çağrı planlarında öngörülen takv�m
dâh�l�nde, proje f�z�b�l�tes� ve bağımsız değerlend�rme raporunun yanı sıra Program Portalında yayınlanacak d�ğer
b�lg� ve belgeler �le kes�n başvurusunu tamamlar.

(8) Başvuru sah�b�, şayet varsa proje paydaşı �le �mzaladığı uzlaşı protokolünü de kes�n başvuruda �braz eder.
(9) Başvuruda Bakanlığa sunulan b�lg�, belge ve raporlar TÜBİTAK ve KOSGEB değerlend�rme süreçler�nde

de kullanılab�l�r.
Proje f�z�b�l�tes�
MADDE 11 – (1) Her b�r proje başvurusu �ç�n proje f�z�b�l�tes� sunulması zorunludur. Proje f�z�b�l�tes�nde;
a) İşletmen�n mevcut durumu,
b) İşletmen�n organ�zasyon yapısı, yönet�m ve �nsan kaynakları,
c) Şayet varsa proje paydaşının b�lg�ler� ve projeye sağlaması öngörülen katkılar,
ç) Projen�n tanımı ve kapsamı,
d) İht�yaç anal�z�,
e) Pazar anal�z�,
f) Proje yer� ve uygulama alanı,
g) Projen�n uygulama planı ve takv�m�,
ğ) Şayet varsa AR-GE sürec� tasarımı,
h) Yatırım sürec� tasarımı,
ı) AR-GE ve yatırım sürec�n�n eş zamanlı devam etmes�n�n öngörüldüğü özel durumlarda detaylı eş zamanlı

AR-GE ve yatırım süreçler� takv�m�,
�) Yatırım tutarı ve yıllara dağılımı,
j) Üret�m ve satış programı,
k) Projen�n f�nansman kaynakları,
l) Program kapsamında talep ed�len destek unsurları,
m) R�sk anal�z�,
n) GZFT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehd�tler) anal�z�,
bölümler�ne yer ver�lmes� zorunludur.
Bağımsız değerlend�rme raporu
MADDE 12 – (1) Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len bağımsız danışmanlık f�rmalarından b�r� tarafından

hazırlanacak olan bağımsız değerlend�rme raporunun çağrı planında öngörülen süre �çer�s�nde Program Portalına
yüklenmed�ğ� proje başvuruları detaylı değerlend�rmeye tab� tutulmaksızın redded�lm�ş kabul ed�l�r.

(2) Bağımsız değerlend�rme raporu hazırlanırken bağımsız danışmanlık f�rması tarafından yatırımcı f�rmanın
yer�nde �ncelemes�n�n yapılması zorunludur.

(3) Bağımsız değerlend�rme raporunda;
a) Proje f�z�b�l�tes�nde yer alan ver�ler�n tutarlılığının değerlend�r�lmes�,
b) F�rmanın mal� yetk�nl�k ve tekn�k yetk�nl�k açısından projen�n gerekl�l�kler�n� karşılayab�lme düzey�,
c) Üret�lmes� öngörülen ürünü üretmek amacıyla proje kapsamında kurulacak yatırım tes�s�n�n üret�me

geçmes�n� müteak�ben bu tes�s�n on yıl süres�nce sağlayacağı öngörülen car� yıl f�yatlarına göre hesaplanan toplam
katma değer katkısı anal�z�,

ç) Üret�lmes� öngörülen ürünün dünya ve Türk�ye p�yasalarındak� gel�ş�m potans�yel�n�n geçm�ş dünya ve
Türk�ye t�caret� ver�ler�nde gözlenen eğ�l�mler üzer�nden değerlend�r�lmes�,

bölümler�ne yer ver�lmes� zorunludur.
(4) Bağımsız değerlend�rme raporunda yatırımcının taleb� veya bağımsız danışmanlık f�rmasının projen�n

değerlend�r�lmes� açısından gerekl� görmes� hal�nde ek bölümlere yer ver�leb�l�r.
(5) Kom�te tarafından TÜBİTAK AR-GE sürec� destekler�nden yararlandırılması kararlaştırılan projeler �ç�n

bağımsız değerlend�rme raporunun mal�yet� AR-GE sürec� destekler�n�n f��len sağlanmaya başlamasını müteak�ben
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�lg�l� mevzuatta bel�rlenen l�m�tler dah�l�nde TÜBİTAK tarafından karşılanır. ARGE �ht�yacı bulunmayan ve
KOSGEB destekler�nden yararlandırılması kararlaştırılan projeler �ç�n bağımsız değerlend�rme raporunun mal�yet�
KOSGEB destekler�n�n f��len sağlanmaya başlamasını müteak�ben �lg�l� mevzuatta öngörülen ger� ödemes�z destek
oranı n�spet�nce KOSGEB tarafından karşılanır. Kom�te tarafından desteklenmes� uygun görülmeyen projeler �le
sadece Bakanlık destekler�nden yararlandırılması kararlaştırılan projeler �ç�n bağımsız değerlend�rme raporunun
mal�yet� karşılanmaz.

(6) Bu madden�n uygulamasına ve bağımsız danışmanlık f�rmalarının yetk�lend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve
esaslar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

Başvuruların değerlend�r�lmes�
MADDE 13 – (1) Kes�n başvurusu öngörülen takv�m �çer�s�nde eks�ks�z tamamlanan projeler

değerlend�rmeye tab� tutulur.
(2) Proje konusu ürünün üret�leb�lmes� �ç�n AR-GE gereks�n�m� olduğu durumlarda, �lg�l� TÜBİTAK destek

programı kapsamında, öngörülen yatırım planı çerçeves�nde ürünün üret�lmes�n�n tekn�k yönden mümkün olup
olmadığının tesp�t�n� de kapsayacak şek�lde AR-GE projes� değerlend�rme sürec� �şlet�l�r. AR-GE’ye �ht�yaç
olmaksızın salt yatırımın gerekl� olduğu veya on b�r�nc� fıkra uyarınca AR-GE faal�yet�n�n sadece tamamlayıcı veya
gel�şt�r�c� mah�yette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda projen�n yatırım kısmı �ç�n başvurusu yapılan ürünün
teknoloj�k hazırlık sev�yes�n�n, ürünün ve f�rmanın tekn�k açıdan üret�me hazır olup olmadığının, öngörülen proje
planlaması çerçeves�nde yapılacak yatırım faal�yetler�yle ürünün üret�lmes�n�n tekn�k yönden mümkün olup
olmadığının tesp�t� �ç�n TÜBİTAK tarafından �nceleme yapılır.

(3) Yatırımcı f�rmanın KOBİ olması durumunda, projen�n yatırım kısmı �ç�n Stratej�k Ürün Destek Programı
kapsamında talep ed�len b�lg� ve formların sağlanacak desteklere hak kazanma açısından eks�ks�z ve hatasız olarak
tamamlanmış olması gerek�r. Bu durum KOSGEB tarafından �ncelen�r.

(4) Başvuruların proje bazlı veya stratej�k yatırımlar kapsamında devlet destekler�nden yararlandırılması
noktasında değerlend�rmeye tab� tutulab�lmes� �ç�n �lg�l� mevzuat kapsamında talep ed�len b�lg� ve formlar yatırımcı
tarafından tem�n ed�l�r. Proje kom�syonları tarafından Bakanlık tarafından sağlanab�lecek devlet destekler�ne �l�şk�n
�nceleme ve değerlend�rme yapılarak görüş oluşturulur.

(5) Yukarıdak� fıkralarda bel�rt�len �nceleme ve değerlend�rmeler, Bakanlıkça öngörülen takv�m çerçeves�nde
eş zamanlı ve koord�nel� olarak yürütülür.

(6) Yatırımcı f�rma, değerlend�rme sürec� �çer�s�nde proje kom�syonu tarafından proje sunumuna davet ed�l�r.
Proje sunumuna projen�n sektörü ve konusuna göre Bakanlık sektör uzmanları, bağımsız değerlend�r�c�ler ve/veya
akadem�syenler davet ed�leb�l�r. Proje sunumu esnasında f�rmadan �lave b�lg� ve belgeler �steneb�l�r. AR-GE �ht�yacı
bulunan ve TÜBİTAK değerlend�rme sürec�nde AR-GE destekler�nden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler
�ç�n, �ht�yaç duyulan AR-GE faal�yetler�n�n yatırımcı f�rmanın kend� kaynaklarıyla karşılanma �mkân ve planını �çeren
ek AR-GE f�nansman raporu �sten�r.

(7) Bu maddede bel�rt�len �nceleme ve değerlend�rmeler net�ces�nde hazırlanan raporlar, proje kom�syonları
tarafından Kom�te değerlend�rmes�ne sunulur. Kom�te, başvuruda bulunulan projeler�n;

a) Ülkem�z�n mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkab�lecek kr�t�k �ht�yaçlarını karşılayab�lme,
b) Ülkem�zde üret�m kapas�tes� yeters�z olan ürünlerde arz güvenl�ğ�n� sağlayab�lme,
c) Ülkem�z�n teknoloj� açığı olan alanlarda teknoloj� kapas�tes�n� gel�şt�rme,
ç) Dış t�caret açığı ver�len alanlarda �thalat bağımlılığını azaltma,
d) Yüksek katma değerl� olma,
e) Ülkem�zde üret�m� olmayan yen� nes�l teknoloj�ler kullanılarak üret�m yapılmasını sağlayab�lme,
f) Farklı sektörlerde ülkem�ze rekabet gücü kazandırab�lme,
g) Etk�leş�mde olduğu sektörlerde teknoloj�k dönüşümü hızlandırma ve bu sektörler�n gel�ş�m�ne katkı

sağlayab�lme,
ğ) Yen�l�kç� ve AR-GE’ye dayalı yatırım olma,
h) Car� �şlemler denges�n� olumsuz etk�leyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleşt�r�lecek

yüksek katma değerl� �şlenm�ş ürünler�n üret�m�ne yönel�k yatırım olma,
ı) Ülkem�z�n hammadde potans�yel�n�n değerlend�r�lmes�ne olanak sağlayan entegre üret�me yönel�k yatırım

sağlıyor olma,
�) Proje paydaşının uzlaşı protokolü sunarak projeye dah�l olması veya ürünün n�tel�ğ� dolayısıyla n�ha�

tüket�m mallarının b�r kısmında olduğu g�b� çok alıcılı ve parçalı veya sermaye mallarının b�r kısmında olduğu g�b�
sürekl�l�k arz etmeyen talep yapısının bulunması g�b� nedenlerle b�r proje paydaşının projeye dah�l ed�lemed�ğ�
durumda proje kapsamında öngörülen standart ve spes�f�kasyonlara göre üret�lecek ürünün yeterl� pazar potans�yel�ne
sah�p olması,

n�tel�kler�n� d�kkate alarak Program Portalında yayınlanan proje değerlend�rme formu üzer�nden puanlama
yapmak suret�yle projeler�n sıralamasını yapar. Kom�te, bu n�tel�kler�n yanı sıra program destek bütçes�, pazar
doygunluğu, katma değer katkısı g�b� kısıtlar çerçeves�nde öncel�klend�rme yapmak suret�yle desteklenecek projeler�n
sayısını, 100 üzer�nden 70 puanın altında puanı olan projeler desteklenmemek kaydıyla bel�rleyeb�l�r.

(8) Kom�te tarafından proje bazında puan hesaplaması yapılırken proje paydaşı bulunmayan projelere yed�nc�
fıkranın (�) bend�nde bel�rt�len paydaş veya pazar potans�yel� kr�ter� açısından 0 �la 70 puan arası puan ver�l�r. Paydaşı
bulunan projeler �ç�n �se paydaşın sürece etk�n entegrasyon taahhüdü d�kkate alınarak 50 �la 100 puan arasında olmak
kaydıyla puan ver�l�r.

(9) Kom�te, destekleme kararı ver�len projeler �ç�n hang� destek unsurlarının tanımlanacağına ve �lg�l�
mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçeves�nde kalmak kaydıyla destek unsurlarının m�ktar ve süreler�ne, proje
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sürec� boyunca sağlanacak toplam destek tutarına �lg�l� mevzuat çerçeves�nde karar ver�r. Proje kapsamında
sağlanacak toplam destek tutarı, proje kapsamında üret�lmes� öngörülen ürünü üretmek amacıyla kurulacak yatırım
tes�s�n�n üret�me geçmes�n� müteak�ben bu tes�s�n on yıl süres�nce sağlayacağı öngörülen car� yıl f�yatlarına göre
hesaplanan toplam katma değer katkısının yüzde ell�s�nden ve proje kapsamında yapılması öngörülen AR-GE ve
yatırım harcamalarının toplam tutarından fazla olamaz. TÜBİTAK tarafından AR-GE destekler�nden
yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler �ç�n Kom�te tarafından sadece Bakanlık ve/veya KOSGEB destekler�n�
�çeren destek paket� tanımlanab�l�r.

(10) Kom�te tarafından desteklenmes�ne karar ver�len projeler �ç�n tanımlanan yatırım destekler�, varsa AR-GE
sürec�n�n TÜBİTAK destekler� ve/veya yatırımcı f�rmanın kend� kaynaklarıyla başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK
tarafından onaylanmasını müteak�ben yürürlüğe g�rer. Yatırıma başlama sürec�nde KOBİ vasfını y�t�ren f�rmalar �ç�n
daha önce tanımlanan KOSGEB destekler� uygulanmaz.

(11) Proje kapsamında AR-GE faal�yet�n�n sadece tamamlayıcı veya gel�şt�r�c� mah�yette yapılmasının
öngörüldüğü özel durumlarda, Kom�te tarafından uygun görülmes� hal�nde proje f�z�b�l�tes�nde sunulan eş zamanlı
AR-GE ve yatırım süreçler� takv�m� dah�l�nde olmak kaydıyla AR-GE faal�yetler� tamamlanmadan yatırım sürec�
destekler�n�n sağlanmasına başlanab�l�r. Bu g�b� durumlarda, proje kapsamında yapılması hedeflenen yatırımların
sadece AR-GE faal�yet�n�n başarıyla tamamlanması hal�nde yapılması öngörülen kısmına, AR-GE faal�yet�n�n
başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteak�ben başlanır.

Destek unsurları
MADDE 14 – (1) Bu Program kapsamında desteklenmes�ne karar ver�len yatırımlar �ç�n projeler�n

�ht�yaçlarına göre, AR-GE destekler� ve yatırım destekler� b�rb�r�n� tamamlayıcı b�r şek�lde tek pencere uygulaması
çerçeves�nde tanımlanır.

(2) Bu Program kapsamında desteklenmes�ne karar ver�len projeler; �lg�l� TÜBİTAK destek programı
kapsamında TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratej�k Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından,
2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar hükümler� çerçeves�nde Bakanlık tarafından sağlanan
desteklerden yararlandırılab�l�r.

(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len destekler, KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlık tarafından �lg�l� kurumların kend�
mevzuatı çerçeves�nde uygulanır. Projeler�n hang� destek unsurlarından yararlandırılacağı �se �lg�l� mevzuatta yer alan
sınır ve koşullar çerçeves�nde kalmak kaydıyla Kom�te tarafından bel�rlen�r. Kom�ten�n destek kararları KOSGEB,
TÜBİTAK ve Bakanlık yatırım teşv�kler� açısından bağlayıcı n�tel�kted�r.

Program kapsamında yatırımlara sağlanacak Bakanlık destekler�
MADDE 15 – (1) Programa kes�n başvurusu tamamlanan yatırım başvuruları �ç�n Kom�te tarafından,

2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar kapsamında destek ver�lmes�ne da�r değerlend�rme yapılır.
(2) Kom�te, Program kapsamında desteklenmes�ne karar verd�ğ� yatırımlardan, projeler�n n�tel�kler� ve destek

�ht�yaçlarına �st�naden uygun gördükler�n�n, 2012/3305 sayılı Karardak� stratej�k yatırımlar çerçeves�nde
desteklenmes�ne karar vereb�l�r.

(3) Program kapsamında Kom�te tarafından desteklenmes�ne karar ver�len yatırımlardan, �lg�l� karardak�
gerekl� koşulları sağlayan ve n�tel�kler� ve destek �ht�yaçlarına �st�naden uygun bulunanlar, 2016/9495 sayılı Karar
kapsamında desteklenmes� �ç�n Cumhurbaşkanı onayına sunulur ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmes� uygun
bulunan yatırım projeler� �ç�n Cumhurbaşkanı kararı yayımlanır.

(4) Bu madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında Kom�te tarafından ve üçüncü fıkrası kapsamında Cumhurbaşkanı
kararıyla desteklenmes�ne karar ver�len yatırımlar �ç�n ayrı b�r başvuru ve değerlend�rmeye gerek olmaksızın Genel
Müdürlük tarafından teşv�k belges� düzenlen�r. Teşv�k belges� kapsamında sağlanacak devlet yardımlarına �l�şk�n �ş ve
�şlemler, �lg�l� mevzuat çerçeves�nde Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Program kapsamında sağlanacak TÜBİTAK destekler�
MADDE 16 – (1) Program kapsamında AR-GE destekler� TÜBİTAK tarafından �lg�l� TÜBİTAK destek

programı çerçeves�nde sağlanır.
(2) Kes�n başvurusu tamamlanmış projelerden AR-GE �ht�yacı olanlar, �lg�l� mevzuatında öngörülen usul ve

esaslar çerçeves�nde TÜBİTAK tarafından değerlend�rmeye tab� tutulur. TÜBİTAK tarafından AR-GE desteğ�
sağlanab�lecek projeler, program yönet�m of�s�ne b�ld�r�l�r. Kom�te, TÜBİTAK’ın olumlu görüş verd�ğ� projelerden b�r
kısmı veya tamamı �ç�n AR-GE desteğ� kararı alab�l�r.

(3) TÜBİTAK’ın AR-GE desteğ� sağlamayı uygun bulmadığı projeler �ç�n TÜBİTAK destekler� Kom�te
tarafından tanımlanamaz. Ancak Kom�te, �ht�yaç duyulan AR-GE faal�yetler�n�n yatırımcı f�rmanın kend�
kaynaklarıyla yürütüleceğ�n�n taahhüt ed�lmes� kaydıyla Program kapsamındak� d�ğer destek unsurlarının
kullandırılmasına karar vereb�l�r.

Program kapsamında sağlanacak KOSGEB destekler�
MADDE 17 – (1) Yatırımcı f�rmanın KOBİ olduğu başvurular KOSGEB tarafından Stratej�k Ürün Destek

Programı hükümler� çerçeves�nde yatırım sürec� destekler�nden yararlandırılab�l�r.
(2) Kom�te, KOSGEB tarafından sağlanacak destek kalemler� ve m�ktarlarını, �lg�l� mevzuatın bel�rled�ğ�

sınırlar çerçeves�nde bel�rleyeb�l�r. Kom�ten�n aldığı destek kararı, KOSGEB tarafından kend� �lg�l� mevzuatı
çerçeves�nde ayrı b�r değerlend�rme yapılmaksızın uygulanır.

(3) KOSGEB destekler�n�n Kom�te tarafından tanımlanması �ç�n başvuruda bulunacak KOBİ’ler�n, 5/8/2009
tar�hl� ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan KOSGEB Tarafından Ver�lecek H�zmetler
ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklüktek� İşletmelere İl�şk�n Sektörel ve Bölgesel Öncel�kler�n
Bel�rlenmes� Hakkında Karar �le tesp�t ed�len sektörlerde faal�yet göstermes�, program başvurusundan en az 1 (b�r) yıl
önce kurulmuş olması ve proje paydaşı �le �şb�rl�ğ� yapması şartı aranır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İzleme, Rev�zyon, Sonlandırma ve Tamamlama

İzleme
MADDE 18 – (1) Destek kapsamına alınan her b�r projen�n �zlemes� AR-GE ve yatırım faal�yetler� süres�nce

ve yatırım faal�yetler� sonrasında olmak üzere �k� aşamalı yapılır. Her b�r projen�n �zlemes� ve değerlend�rmes�
kapsamında yer aldıkları destek unsurlarına göre proje kom�syonu, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından yapılır.

(2) Yatırım sürec�nde yatırım teşv�k belgel� f�rmaların yer�nde �ncelemes� her 6 (altı) ayda b�r Genel Müdürlük
personel� tarafından yapılır. Kom�ten�n uygun görmes� hal�nde �lg�l� projeden sorumlu olan proje kom�syonu üyeler�
ve/veya proje koord�natörü de �zleme dönem�nde yer�nde �nceleme çalışmalarına gözlemc� sıfatıyla katılım
sağlayab�l�r.

(3) Proje kom�syonu tarafından, Genel Müdürlük, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından yapılan
�zlemelerde sunulan belge ve b�lg�ler de d�kkate alınarak her 6 (altı) ayda b�r temel proje �lerleme b�lg�ler�n� �çeren
proje �zleme formu ve proje hakkında gerekl� görülen değerlend�rmeler�n yapıldığı proje �zleme raporu, program
yönet�m of�s�ne sunulur.

(4) Yatırımcı f�rma, �zleme sürec� �çer�s�nde gerekl� görülmes� hal�nde proje kom�syonu tarafından projen�n
�lerlemes�ne �l�şk�n görüşler�n� bel�rtmek üzere proje sunumuna davet ed�l�r.

(5) Yatırımın tamamlanmasını müteak�ben on yıl süres�nce kurulan yatırım tes�s�n�n sağladığı toplam katma
değer katkısı düzey� f�rma tarafından yıllık bazda yem�nl� mal� müşav�r raporuyla hesaplatılarak �zleyen yılın �lk
�zleme dönem� �çer�s�nde program yönet�m of�s�ne sunulur.

(6) Program yönet�m of�s� tarafından desteklenmekte olan her b�r proje �ç�n proje kom�syonlarınca sunulan
form ve raporlarda yer alan ver�ler� temel alarak hazırlanan ve projeler�n genel durumunu özetleyen program �zleme
ve değerlend�rme raporu ve özel olarak talep ed�lmes� hal�nde proje bazındak� �zleme belgeler� 6 (altı) ayda b�r
Kom�teye sunulur.

Rev�zyon
MADDE 19 – (1) Yatırımcı f�rma, yatırım sürec� �çer�s�nde KOSGEB ve Bakanlık tarafından desteklenmekte

olan yatırım kısımlarının her b�r� �ç�n en fazla üçer defa rev�zyon taleb�nde bulunab�l�r. Rev�zyon taleb� Program
Portalı üzer�nden yapılır.

(2) Yatırımcı f�rma, yatırım sürec�ndek� rev�zyon taleb�n� en erken yatırım sürec�ndek� �lk �zleme dönem�nden
sonra, en geç �se son �zleme dönem�nden 2 (�k�) ay önces�ne kadar program yönet�m of�s�ne yapab�l�r.

(3) AR-GE sürec� destekler�nden yararlanmakta olan projeler �ç�n AR-GE sürec�ne �l�şk�n rev�zyon taleb�
doğrudan TÜBİTAK tarafından karara bağlanarak program yönet�m of�s�ne b�ld�r�l�r. Program yönet�m of�s� tarafından
AR-GE sürec� açısından yapılan rev�zyona göre yatırım sürec�ne �l�şk�n proje takv�m� de rev�ze ed�lerek proje
kom�syonu �ncelemes�ne sunulur. AR-GE sürec�ne �l�şk�n yapılan rev�zyonlara bağlı olarak yatırım sürec�nde yapılan
rev�zyonlar, f�rmanın yatırım süres� boyunca talep etme hakkı bulunan rev�zyon sayısı kapsamı dışında değerlend�r�l�r.

(4) Yatırım sürec� destekler�nden yararlanmakta olan projeler �ç�n, Bakanlık tarafından sağlanan desteklere
dayanak teşk�l eden yerl� mak�ne l�stes�n�n ve �thal mak�ne l�stes�n�n değ�şt�r�lmes�ne veya bu l�stelerde yer alan
mak�neler�n f�nansal k�ralama yoluyla tem�n ed�lmes�ne �l�şk�n talepler, bu l�steler�n her b�r� �ç�n �lk defa onaylanan
l�steye kıyasla mak�neler�n toplam tutarı yüzde 25’� aşan oranda değ�ş�me uğramadığı sürece rev�zyon olarak kabul
ed�lmez. Ayrıca f�rma künyes�ne �l�şk�n değ�ş�kl�k talepler� de rev�zyon olarak kabul ed�lmez. Bu fıkrada bel�rt�len
sınır �çer�s�nde kalan mak�ne l�stes� değ�ş�kl�ğ� talepler� ve f�rma künyes� değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n talepler �lg�l� mevzuat
hükümler� çerçeves�nde Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır. Ancak bu kapsamda yapılan değ�ş�kl�kler�n
program yönet�m of�s�ne b�ld�r�lerek proje dosyasına eklenmes� zorunludur.

(5) Yatırım sürec� destekler�nden yararlanmakta olan projeler �ç�n dördüncü fıkrada tanımlanmış değ�ş�kl�kler
har�c�ndek� değ�ş�kl�kler� �çeren rev�zyon taleb�, rev�zyonun KOSGEB tarafından desteklenmekte olan yatırım
süreçler�n� de kapsaması hal�nde �lg�l� süreçler�n KOSGEB tarafından �ncelenmes�n�n tamamlanmasını müteak�ben,
program yönet�m of�s� aracılığıyla proje kom�syonu �ncelemes�ne sunulur. Yatırımcı f�rma rev�zyon sürec�nde proje
kom�syonu tarafından projen�n �lerlemes�ne �l�şk�n görüşler�n� bel�rtmek üzere proje sunumuna davet ed�l�r.

(6) Proje kom�syonu tarafından rev�zyon taleb�ne �l�şk�n görüş oluşturularak Kom�teye sunulur.
(7) AR-GE �ht�yacı bulunan projeler �ç�n, AR-GE faal�yetler�n�n başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK

tarafından onaylanmasını müteak�ben f�rmanın taleb� olmasa dah� öngörülen yatırım sürec� proje kom�syonu
tarafından güncel ver�lere göre yen�den değerlend�r�lerek rev�zyon �ht�yacı bulunup bulunmadığı konusunda görüş
oluşturularak Kom�teye sunulur. Kom�ten�n AR-GE faal�yetler�n�n tamamlanmasını müteak�ben verd�ğ� rev�zyon
kararı f�rmanın yatırım süres� boyunca talep etme hakkı bulunan rev�zyon sayısı kapsamı dışında değerlend�r�l�r.

(8) Rev�zyon yapılmasının öngörüldüğü durumlarda, sağlanması öngörülen on yıllık toplam katma değer
katkısı hedef� de rev�zyon kapsamında yapılması öngörülen değ�ş�kl�kler d�kkate alınarak yatırımcı f�rma tarafından
rev�ze ed�l�r.

(9) Kom�te, yatırımcı f�rmanın taleb� üzer�ne veya �zleme sürec�nde sunulan b�lg�lere �st�naden proje bazında
rev�zyon değerlend�rmes� yapmaya ve rev�zyon kararı almaya yetk�l�d�r. 15 �nc� madden�n üçüncü fıkrası kapsamında
Bakanlık destekler�nden yararlanmakta olan projeler�n rev�zyonu Cumhurbaşkanının onayına sunulur. Rev�zyona
�l�şk�n onay alınamaması durumunda f�rmanın da talep etmes� hal�nde projen�n 15 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında yer
alan Bakanlık destekler�nden yararlandırılacak şek�lde rev�zyonunun yapılmasına Kom�te tarafından karar ver�leb�l�r.
Böyle b�r rev�zyon yapılması durumunda fazladan faydalanılan destekler, 2016/9495 sayılı Kararın �lg�l� hükümler�
çerçeves�nde ger� alınır.

Sonlandırma
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MADDE 20 – (1) Kom�te, �zleme sürec�nde sunulan b�lg�lere �st�naden proje paydaşının projeden çek�lmes�,
yen� b�r paydaş bulunamaması, projen�n pazar potans�yel�nden yoksun hale gelmes�, yatırımcı f�rmanın öngörülen
hedefler� gerçekleşt�rememes� g�b� nedenlerle projen�n �stenen hedeflere ulaşma �mkanının kalmadığının
değerlend�r�ld�ğ� durumlarda resen proje bazında sonlandırma kararı almaya yetk�l�d�r. 15 �nc� madden�n üçüncü
fıkrası kapsamında Bakanlık destekler�nden yararlandırılan projeler �ç�n sonlandırma kararı Cumhurbaşkanının
onayına sunulur.

(2) AR-GE projeler�nde, AR-GE aşaması devam etmekteyken TÜBİTAK, �lg�l� destek programının uygulama
esasları hükümler� çerçeves�nde sonlandırma kararı almaya yetk�l�d�r. TÜBİTAK tarafından sonlandırma kararı alınan
projeler �ç�n TÜBİTAK tarafından �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır. D�ğer destek unsurları açısından projen�n
desteklen�p desteklenmeyeceğ�ne Kom�te karar ver�r.

(3) KOBİ projeler�nde, KOSGEB tarafından bel�rlenen Stratej�k Ürün Destek Programı Uygulama Esasları
hükümler� çerçeves�nde sonlandırma kararı almayı gerekt�ren durumlarda KOSGEB tarafından Kom�teye görüş
sunulab�l�r. KOSGEB destekler� açısından sonlandırma kararı ver�lmes� durumunda d�ğer destek unsurları açısından
projen�n desteklen�p desteklenmeyeceğ�ne Kom�te karar ver�r.

(4) Teşv�k belges� kapsamında desteklenmekteyken, Kom�te tarafından veya Cumhurbaşkanınca sonlandırma
kararı ver�len projeler, Programın amaçları açısından stratej�k yatırım olma n�tel�ğ�n� kaybetm�ş kabul ed�l�r. Bu
projeler �ç�n, Genel Müdürlük tarafından değerlend�rme yapılarak d�ğer teşv�k uygulamalarından yatırımın
n�tel�kler�ne göre en uygun görülen program kapsamında teşv�k belges� düzenleneb�l�r. Bu durumda olan projeler �ç�n
tab� oldukları yen� teşv�k uygulamasına kıyasla Program kapsamında fazladan sağlanmış olan destek unsurları ger�
alınır. Yen� b�r teşv�k uygulamasına geç�r�lmeyerek belges� sonlandırılan yatırımlar �ç�n �se �lg�l� mevzuat hükümler�
çerçeves�nde ger� alınması gereken destekler ger� alınır.

Tamamlama
MADDE 21 – (1) Proje kapsamında öngörülen yatırım süres�n�n b�t�m�nden sonra f�rma 30 gün �çer�s�nde

projen�n tamamlanma durumu konusunda karar alınması taleb�yle Program Portalı üzer�nden başvuruda bulunur.
Desteklere konu olan �lg�l� yatırım unsurlarının hedeflere uygun olarak tamamlanma durumu, sorumlu bulunulan
desteklere göre Genel Müdürlük ve/veya KOSGEB tarafından yer�nde �nceleme yapılarak Program Portalında
yayınlanan tamamlama formunun doldurulması suret�yle tesp�t ed�l�r. Kom�ten�n uygun görmes� hal�nde �lg�l� projeden
sorumlu olan proje kom�syonu üyeler� ve/veya proje koord�natörü de tamamlama dönem�nde yer�nde �nceleme
çalışmalarına gözlemc� sıfatıyla katılım sağlayab�l�r. Kom�te tarafından tamamlama formu d�kkate alınarak projen�n
başarılı yada başarısız b�r şek�lde tamamlandığına da�r karar alınır. Kom�te tarafından başarısız olduğuna karar ver�len
projeler, Programın amaçları açısından stratej�k yatırım olma n�tel�ğ�n� kaybetm�ş kabul ed�l�r. Bu projeler �ç�n, Genel
Müdürlük tarafından değerlend�rme yapılarak d�ğer teşv�k uygulamalarından yatırımın n�tel�kler�ne göre en uygun
görülen program kapsamında teşv�k belges� düzenleneb�l�r. Bu durumda olan projeler �ç�n tab� oldukları yen� teşv�k
s�stem�ne kıyasla Program kapsamında fazladan sağlanmış olan destek unsurları ger� alınır. Yen� b�r teşv�k s�stem�ne
geç�r�lmeyerek belges� sonlandırılan yatırımlar �ç�n �se �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde ger� alınması gereken
destekler ger� alınır.

(2) Başarılı b�r şek�lde tamamlanan projeler �ç�n yatırım sonrası �zleme sürec�ne on yıl boyunca devam ed�l�r.
(3) Yatırım sonrası �zleme sürec� boyunca, her yılın �lk �zleme dönem�nde, yatırımcı f�rmaya sağlanan toplam

destek düzey�n�n güncel değer�, proje sürec�n�n başından ber� yıllık bazda sağlanan toplam destek tutarı, s�gorta pr�m�
�şç� ve �şveren h�sses� desteğ� kapsamında sağlanan destekler�n brüt asgar� ücret artış oranıyla, d�ğer destek unsurları
kapsamında sağlanan destekler�n �se yen�den değerleme oranıyla güncellenm�ş haller�n�n toplanması suret�yle
hesaplanır.

(4) Yatırım sonrası �zleme sürec� boyunca, her yılın �lk �zleme dönem�nde proje kapsamında başlangıçta
hedeflenen on yıllık toplam katma değer katkısı düzey�n�n güncel değer�, proje başvurusu esnasında öngörülen on
yıllık toplam katma değer katkısı düzey�n�n yen�den değerleme oranıyla güncellenmes� suret�yle hesaplanır.

(5) Yatırım sonrası �zleme sürec� boyunca, her yılın �lk �zleme dönem�nde, kurulan yatırım tes�s�n�n sağladığı
yıllık katma değer katkısı düzeyler�n�n güncel değerler�, f�rma tarafından yıllık bazda sunulan yem�nl� mal� müşav�r
raporlarında yer alan tutarların yen�den değerleme oranıyla güncellenmes� suret�yle hesaplanır. Proje kapsamında
kurulup en az 3 yıldır faal�yette bulunan yatırım tes�sler� �ç�n, güncellenm�ş katma değer katkısı düzey�n�n en yüksek
olduğu yıla a�t katma değer katkısı düzey�n�n; 4 veya daha fazla yıldır faal�yette bulunan yatırım tes�sler� �ç�n
güncellenm�ş katma değer katkısı düzey�n�n en yüksek olduğu �k� yıla a�t katma değer katkısı düzeyler�n�n
ortalamasının on �le çarpılması suret�yle, on yıllık �şletme dönem�nde elde ed�lmes� beklenen toplam katma değer
katkısı hesaplanır.

(6) On yıllık �şletme dönem�nde elde ed�lmes� beklenen toplam katma değer katkısı düzey�n�n, proje
kapsamında başlangıçta hedeflenen on yıllık toplam katma değer katkısı düzey�n�n güncel değer�nden yüzde ell�
oranında az olduğunun veya yatırımcı f�rmaya sağlanan toplam destek düzey�n�n güncel değer�n�n, on yıllık �şletme
dönem�nde elde ed�lmes� beklenen toplam katma değer katkısı düzey�n�n yüzde ell�s�n� aştığının tesp�t ed�lmes�
durumunda, yatırım sonrası destek sürec�nde sağlanmakta olan Bakanlık destekler� Kom�te tarafından sonlandırılır. 15
�nc� madden�n üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlık destekler�nden yararlanmakta olan projeler �ç�n bu fıkra
kapsamında alınan destekler�n sonlandırılması kararı, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması hal�nde yürürlüğe g�rer.
Bu fıkra kapsamında destekler�n sonlandırılması kararı ver�len projeler �ç�n daha önce sağlanmış olan destek unsurları
ger� alınmaz. Ayrıca, bu projeler �ç�n Genel Müdürlük tarafından değerlend�rme yapılarak d�ğer teşv�k
uygulamalarından yatırımın n�tel�kler�ne göre en uygun görülen program kapsamında teşv�k belges�n�n türünün
değ�şt�r�lmes� sağlanab�l�r. Teşv�k belges�n�n türünün değ�şt�r�lmes� durumunda, projeler tab� oldukları yen� teşv�k
uygulamasına göre �şletme dönem� destekler�n� almaya devam eder.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

D�ğer hükümler
MADDE 22 – (1) Bu Tebl�ğde hüküm bulunmayan konulardan TÜBİTAK destekler� ve KOSGEB

destekler�ne �l�şk�n olanlar �ç�n �lg�l� kurumların mevzuat hükümler� uygulanır. Bakanlık destekler� ve d�ğer hüküm
bulunmayan konularda �se 20/6/2012 tar�hl� ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2012/1) hükümler� uygulanır.

(2) 2012/3305 sayılı Karar kapsamında süres� devam eden yatırım teşv�k belgeler� �ç�n Program kapsamındak�
desteklerden yararlanmak üzere başvuru yapılamaz. Ayrıca, 2012/3305 sayılı Karar ve/veya 2016/9495 sayılı Karar
kapsamındak� d�ğer uygulamalar �ç�n Bakanlığa başvurulması hal�nde Programa başvuru yapılamaz.

(3) Bu Program kapsamında, Program Portalı üzer�nden yapılacak başvurular �ç�n gerçek k�ş�ler�n f�rmalar
adına yetk�lend�r�lmes� �şlemler� 31/5/2018 tar�hl� ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşv�k
Belges� İşlemler�n�n Elektron�k Ortamda Yürütülmes�ne İl�şk�n Yetk�lend�rme Tebl�ğ� hükümler� çerçeves�nde, �lg�l�
Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�nde sayılan yetk�lend�rme belgeler�n�n ıslak �mzalı haller�n�n ön değerlend�rme sürec�nde
elektron�k olarak s�steme yüklenmes�yle yapılır. Daha önce söz konusu Tebl�ğ kapsamında yetk�lend�r�lmes� Genel
Müdürlük tarafından yapılmış k�ş�ler �ç�n tekrar yetk�lend�rme yapılması gerekmez. Yetk�lend�r�lmes� yen� yapılan
k�ş�ler�n program sürec�nde detaylı başvuru �şlemler�n� sürdüreb�lmeler� �ç�n ön değerlend�rme süres�n�n b�t�m�n�
müteak�ben en geç 15 gün �çer�s�nde ıslak �mzalı belgeler�n aslının program yönet�m of�s�ne posta yoluyla
ulaştırılması gerek�r. Belgeler�n aslının ulaştırılmaması veya ulaştırılan belgeler�n yetk�lend�rme açısından uygun
olmadığının tesp�t ed�lmes� durumlarında kullanıcı yetk�lend�rmes� �ptal ed�lerek başvuru kapsamında yapılan bütün
�şlemler geçers�z sayılır.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.

 
 


