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SĐRKÜLER         Đstanbul, 07.10.2010  
Sayı: 2010/125        Ref: 4/125 
 
 
Konu:  
TEKNOLOJ Đ VE YENĐLĐK DESTEK PROGRAMLARINA DA ĐR UYGULAMA 
MEVZUATINDA YAPILAN DE ĞĐŞĐKL ĐKLER ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK TÜB ĐTAK 
TARAFINDAN DUYURU YAYINLANMI ŞTIR  

1995 yılından itibaren TÜBĐTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliğinde yürütülen 
“Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”, Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat 
değişikli ği ile bundan sonra TÜBĐTAK tarafından tek başına yürütülecektir. 

DTM’nin anılan program kapsamında destek verebilmesine dayanak oluşturan Para-Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 sayılı “Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına Đlişkin 
Tebliğ”de, 23 Eylül 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, Ar-Ge 
projelerine sağlanan geri ödemesiz (hibe) desteğin tamamen TÜBĐTAK tarafından 
yürütülmesi ve destek ödemelerinin tamamının TÜBĐTAK tarafından yapılması sağlanmıştır. 

Yapılan bu değişiklik ile Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında 
desteklenen Ar-Ge projelerini gerçekleştiren özel sektör firmalarına sağlanan hibe destek 
ödemelerinin tek bir kurum kaynağından ve daha hızlı yapılabilmesi ve bürokrasinin 
azaltılması amaçlanmıştır. Tebliğ değişikli ğinde, Tebliğ yayım tarihinden önce, TÜBĐTAK 
tarafından dönemsel destek tutarı hesaplanarak DTM’ye intikal ettirilmiş ve Destekleme ve 
Fiyat Đstikrar Fonu (DFĐF)’den henüz ödemesi yapılmamış olan projelerin dönemsel destek 
tutarlarının tamamının TÜBĐTAK bütçesinden ödeneceği hususu da yer almıştır. 

1501 kodlu “Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”nın sadece TÜBĐTAK 
tarafından yürütülmesi yönünde yapılan değişiklik nedeniyle söz konusu programın ve 
TÜBĐTAK tarafından yürütülen diğer destek programlarının Uygulama Esasları yeniden 
düzenlenmiş ve www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. 

TÜBĐTAK Bilim Kurulu’nun 4 Eylül 2010 tarihli ve 189 sayılı toplantısında alınan kararlar 
gereği; 

• 1501 kodlu, TÜBĐTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 
• 1507 kodlu, TÜBĐTAK KOBĐ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 
• 1509 kodlu, TÜBĐTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Uygulama Esasları yeniden düzenlenmiş olup, yeni mevzuat yürürlük maddelerindeki 
hususlar çerçevesinde,  1 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
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Uygulama Esaslarında Yapılan Temel Değişiklikler:  

Uygulama Esaslarında yapılan belirgin değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir. 

• 1501 kodlu, TÜBĐTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, sadece 
TÜBĐTAK tarafından yürütülecek ve destek ödemeleri TÜBĐTAK tarafından 
yapılacaktır. (yürürlü ğe girmiştir)   

• Personel giderlerinde, asgari ücret sınırlamasında güncel asgari ücret geçerli olacaktır.  
• Proje başvuru aşamasında sağlanması gereken finansal rasyolarda düzenleme 

yapılmıştır. Ayrıca proje ön kayıt başvurusu aşamasında Yeminli Mali Müşavirlik 
onayı aranmayacaktır.  

• Proje destek başlangıç tarihi, proje önerisinin PRODĐS üzerinden gönderildiği başvuru 
tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir 
ayın birinci günü olabilecektir.  

• Transfer ödemesi (ön ödeme), proje öneri başvurusundaki toplam tahmini bütçenin 
%25’ini (yüzde yirmi beşini) ve 500.000 TL sınırını aşmayacak şekilde tüm projelerde 
yapılabilecektir.  

Yukarıda özet olarak belirtilen değişiklikleri içeren destek programları Uygulama Esasları 
mevzuatının Kurulu ş Yetkilileri, Proje Yürütücüleri, Proje Mali Soruml uları ve Yeminli 
Mali Mü şavirler  tarafından dikkatlice incelenerek, uygulamaların buna göre düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  


