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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 21.05.2020 

         Sayı   : 2020/89 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;                            

                                         

                       

            Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

        

A- Konu Başlıkları: 

 

1- Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinin Rapor Verme Süresi Uzatılmıştır. 

 

2- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (Teydeb) Tarafından 

Yenilik Destek Programı Kapsamında Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin 

Kobi Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020-1) Yayımlandı. 
            

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

        

B- Konu Özetleri: 

 

1- Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinin Rapor Verme Süresi Uzatılmıştır. 
           

Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde, yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet 

raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığına yazılı veya elektronik ortamda sunulması gerekmektedir. 
           

Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki işletmelerin mali denetim raporlarının 

ertesi yılın en geç mayıs ayı içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yazılı veya elektronik 

ortamda sunulması gerekmektedir. 
           

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları 

ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki işletmelerin mali denetim raporlarının teslim süresi bir 

ay ek süre ile 30 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır. 
           

Buna göre; Ar-Ge ve tasarım merkezleri, 2019 yılı faaliyet raporlarını, Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler de 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile yeminli 

mali müşavir onaylı mali denetim raporlarını 30 Haziran 2020 tarihine kadar elektronik 

ortamda Bakanlığa gönderebilecektir. 

       

2- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (Teydeb) Tarafından 

Yenilik Destek Programı Kapsamında Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin 

Kobi Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020-1) Yayımlandı. 
          

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından Siparişe 

Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin Kobi Destekleme Çağrısı Yayımlanmıştır. 
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Söz konusu çağrının gerekçesinde; KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel 

müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya 

çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenmesi, hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge 

destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amaçlandığı 

belirtilmiştir. Böylelikle, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler 

tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 

          

Sipariş Ar-Ge 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, konu ve sektör sınırlaması olmamakla 

birlikte tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-

Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik 

incelemesinin sunulması gerekmekte olup, tedarikçi kuruluş KOBİ’ler başvurabilecektir. 

           

Çağrının amacı özetle şu şekildedir. 

         

• KOBİ’lerin Ar-Ge çalışmalarını ticarileşme olasılığı yüksek projelere konulara 

yönlendirmek, 

          • Sanayi kuruluşları arası iş birliklerini pekiştirmek, 

          • Proje yönetiminde, görece daha deneyimli olan kuruluşların bu deneyimini KOBİ’lere 

aktarmalarının yolunu açmak, 

           • İkincil firmalar doğmasını özendirmek, 

           • Projeleri hızlı sonuçlandırabilecek KOBİ’lere yönlendirmektir. 

             

Proje Bütçesi Üst Sınırı: Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 2.500.000 TL (iki 

milyon beş yüz bin Türk Lirası) olup, projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 

30.000.000 TL (otuz milyon Türk Lirası) olacaktır. 

           

Bütçe kapsamında Tedarikçi Kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait 

olan personel giderleri, seyahat Giderleri, danışmanlık giderleri, hizmet alımı giderleri, alet, 

teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri ile malzeme ve sarf giderleri belirtilen oranlarda 

desteklenir. 

           

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin Kobi Destekleme Çağrısı Takvimi çağrı metninde 

yer almakta olup, başvuru ve diğer süreler aşağıdaki gibidir. 

 

Çağrının açılış tarihi     14 Mayıs 2020 

Ön kayıt için son başvuru 

tarihi      

17 Ağustos 2020 

Başvuruların PRODİS 

üzerinden alınması, 

15 Haziran 2020/31 Ağustos 2020 

 

Proje başvurularındaki eksik 

belgelerin tamamlanması 

İzlendiği tarihten itibaren en geç 14 takvim günü içerisinde eksik 

belgeler tamamlanır. 

 

 

 

            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


