
 

AR-GE PROJELERİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN ÜRÜNLERE TEKNOLOJİK 

ÜRÜN DENEYİM BELGESİ VERİLMESİNE YÖNELİK DUYURU METNİ 

 

KAPSAM 

1. Bu Duyuru Metni; 

 Teknoloji merkezi işletmelerinde gerçekleştirilen projeler,  

 Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirilen projeler,  

 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen projeler, 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası 

fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri,  

 Rekabet öncesi işbirliği projeleri, 

 Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanılarak yapılan projeler ve 

 Özkaynaklarla geliştirilen Ar-Ge projeleri  

sonucunda ortaya çıkan mal ve hizmetler için verilecek Teknolojik Ürün Deneyim Belgesine ilişkin 

düzenlemeleri kapsar. 

 

BAŞVURU 

2. Yukarıda sayılan projeler sonucunda ortaya çıkan mallar için yapılacak Teknolojik Ürün 

Deneyim Belgesi başvurularında yerli malı belgesine sahip olunması zorunludur. 

3. Başvuru yapılabilmesi için mal veya hizmetin piyasaya arz edilmiş olması gerekmektedir.  

4. Yukarıdaki şartları sağlayan mal ve hizmetler için, işletme adına temsil ve ilzama yetkili kişiler 

tarafından, aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı veya elektronik ortamda Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır: 

 Taahhüt ve Kabul Beyanı Formu (Ek 1) 

 Projeyi destekleyen kurumdan alınacak, projenin başarı ile tamamlandığını gösteren belge1 

 Yerli malı belgesi2 

 Ürün ve proje bilgilerini içeren Form3 (Ek 2) 

5. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlayıp başarı ile tamamlanan projeler için projenin başarı 

ile tamamlandığını gösteren Proje Bitirme Belgesi verilir. 

6. İlgili kurumca elektronik ortamda sağlanabilen belgeler ayrıca istenmeyecektir.  

7. Başvurular elektronik imza veya ıslak imzalı olarak yapılabilecektir.  

 

                                                             
1 Özkaynaklarla yapılan Ar-Ge sonucu geliştirilen ürünler için istenmez. 
2 Hizmetler için bu belge istenmez. 
3 Yalnızca özkaynaklarla yapılan Ar-Ge sonucu geliştirilen ürünler için istenir. 



 

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

8. İlgili başvuru, başvuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde incelenir ve eksiklik 

bulunması halinde firmadan eksik belgelerini 15 (onbeş) iş günü içerisinde tamamlaması istenir. 

9. Özkaynaklarla geliştirilen Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkan mal veya hizmetler için yapılan 

başvurular, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından aşağıdaki 

hususlar çerçevesinde incelenir: 

 İlgili başvuruyu incelemek üzere konusunda uzman en az 2 (iki) akademisyen hakem olarak 

görevlendirilir. 

 Hakemler gerekli görmesi halinde yerinde inceleme yapabilir. 

 Hakemler başvuruya ilişkin incelemeleri tamamlar.  

 İncelemeler sonucunda oluşturulan sonuç yazısı ekinde Değerlendirme Raporları (Ek 3) 

olacak şekilde, en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde TÜBİTAK tarafından Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’na iletilir. 

 İnceleme ve değerlendirmeye ilişkin giderler TÜBİTAK tarafından karşılanır. 

 

BELGE DÜZENLEME 

10. Yukarıdaki koşulları sağlayan mal ve hizmetler için Bakanlıkça Teknolojik Ürün Deneyim 

Belgesi düzenlenir.  

11. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, proje sonucunda gerçekleştirilen/ortaya çıkan her bir 

ürün/hizmet için ayrı ayrı düzenlenir. 

12. Farklı ürünlerin birleşmesinden oluşan sistemler için tek bir Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 

düzenlenir. 

13. Birden fazla kişinin birlikte yararlandığı Rekabet Öncesi İşbirliği projeleri ile destekler 

çerçevesinde yürüttükleri projelerde, aralarında yaptıkları protokol/sözleşme esas alınarak her bir 

başvuru için Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi düzenlenebilir.  

14. Belge başvurusunda eksiklik bulunmaması ya da eksik belgelerin tamamlatılmasından itibaren 5 

(beş) iş günü içerisinde düzenlenerek resmi yazı ekinde firmaya gönderilir. 

15. Hizmet dışında bir Ürün için Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi düzenlendikten sonra o ürüne 

ilişkin yerli malı belgesinin iptal edilmesi halinde Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi de aynı 

tarih itibariyle iptal edilmiş sayılır. 

16. Şirket bölünmesi ve şirket birleşmesi durumunda, Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin 

kullanılmasında kamu ihale mevzuatı esas alınacaktır. 

17. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesine ilişkin eksik ya da gerçek dışı bilgi ve belgelerin tespit 

edilmesi durumunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belgeyi re’sen iptal etmeye yetkilidir.  


