
Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi 
Danışmanlığı

Ar-Ge &
Tasarım Altyapısı

Teknik
Know-How Desteği

Ar-Ge Projesi
Geliştirme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Desteği 
sayesinde kurumunuz içerisinde yer alan tüm Ar-Ge ve/veya tasarım odaklı projelere destek 

alabileceğinizi biliyor muydunuz?
Yıllar boyunca edindiğimiz Ar-Ge tecrübesi ve birçok alanda yetişmiş mühendislik 

kadromuzun sunduğu know-how’ımızla, sizler için çalışmaya hazırız.

İŞİMİZ TEKNOLOJİ, GÜCÜMÜZ GELECEK.

odsdanismanlik.com / ods.consulting
info@odsdanismanlik.com /odsdanismanlik

İTALYA

+39 338 422 50 93

AVUSTURYA

+43 660 237 36 38
RUSYA

+7 921 775 92 22
ABD

+1 310 987 52 52

ANKARA MERKEZ OFİS

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. 
Next Level Loft Ofis 
No: 4/44 Çankaya, ANKARA / TURKEY
+90 312 466 71 44

İSTANBUL OFİS

FSM Mah. Balkan Cad.
Just Work Ofis (Meydan AVM) No: 62A Ofis
No: 419 Ümraniye, İSTANBUL / TURKEY
+90 216 688 08 63 



Ar-Ge ve
Tasarım Merkezi

Danışmanlığı

Sahip olduğumuz tüm Ar-Ge ve Know-How bilgisiyle ülkemizde gerçekleşen teknoloji ve tasarım projelerine öncülük 
etmek, bu sayede de tecrübelerimize yeni tecrübeler eklerken işletmeniz için de değer yaratmak başlıca hedefimizdir.

DEĞERLERİMİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vermiş olduğu Ar-Ge ve Tasarım destekleri kapsamında yapılması gereken tüm 
başvuru ve uygulama süreci işlemlerini alanında uzman ve deneyimli ekibimizle gerçekleştiriyor, sahip olduğumuz 
know-how ile başvurunuzu yaparak mevcut desteklerden tek seferde faydalanma imkanı sunuyoruz. Projelerinizi 
konsolide ediyor, mali ve teknik boyutta etkin bir yönetimle süreç boyu sizlere danışmanlık hizmeti veriyoruz.

ÇÖZÜMLERİMİZ

Daha ilk adımda, projenizin hazırlanması sürecinde devreye giren kapsamlı metodumuzla hem projenizi ilgili 
kurumlarla buluşturuyor hem de kattığımız değer önerileri ve sunduğumuz teknik know-how ile projenizin tüm 
süreçlerinde sizlerle birlikte hareket ediyoruz. 

METODUMUZ

1

Ar-Ge, yenilik ve inovasyon 
içeren proje fikirlerinin 
konsolide edilmesi ve Ar-Ge & 
Tasarım Merkezi için Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na 
başvurulması

2

Proje fikirlerine yönelik 
mühendislik ekibimiz 
tarafından değer önerileri

3

Ar-Ge & Tasarım Merkezi 
statüsü kazanıldıktan sonra 
ilgili projelerin süresi 
tamamlanana kadar tüm 
süreçlerin yürütülmesi
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