
TEYDEB

Teknoloji ve Yenilik

Destek Programları

Başkanlığı



• Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik
faaliyetlerini desteklemek,

• Girişimcilik ve üniversite sanayi iş birliğini desteklemek,
• Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçi kültürünün ve

rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Bu amaç doğrultusunda destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)



TÜBİTAK TEYDEB Destekleri
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AR-GE VE YENİLİK PROJE 

DESTEKLERİ



Sadece KOBİ’ler

1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Sanayi AR-GE1501

Özel Sektör Kuruluşları

Destek Süresi

Bütçe

Destek Oranı

Başvuru Dönemi

36 aya kadar

• Bütçe sınırı yok.

• Proje bütçesinin %25’ine

kadar ön ödeme 

KOBİ     %75

Yıl içerisinde iki kez yayımlanan 

çağrı dönemleri boyunca 



1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

KOBİ AR-GE1507

KOBİ’ler

İlk 5 projenin 

desteklenmesi

(2’si ortaklı olmak 

şartıyla)

Özel Sektör Kuruluşları

Destek Süresi

Bütçe

Destek Oranı

Başvuru Dönemi

18 aya kadar

• 600 bin TL (max)

• Proje bütçesinin %25’ine kadar ön 

ödeme 1512 Programı 3. aşama 

başvurusunda  %10 genel gider desteği 

%75

Yıl içerisinde iki kez yayımlanan 

çağrı dönemleri boyunca 



Yılda

2 kez – 6 aylık periyotlarla

2 aylık başvuru süreleri (Ocak-Şubat) ve (Temmuz-Ağustos)

4 ay değerlendirme süresi olan proje çağrıları açılması öngörülmektedir.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Başvuru Değerlendirme Başvuru Değerlendirme

1501 ve 1507 Destek Programlarının Çağrılı Programa Dönüştürülmesi



Firmalar + üniversite / 

kamu araştırma kurumları

1505 – Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı 

Üniversite – Sanayi

İş Birliği
1505

- Yürütücü Kuruluş: 

Yüksek öğretim 

kurumları, araştırma 

hastaneleri veya kamu 

araştırma kurumları

- Müşteri Kuruluş: 

Sermaye şirketleri

Destek Süresi

Bütçe

Destek Oranı

Başvuru Dönemi

24 aya kadar

1 milyon TL (max)

Ek olarak;

• Proje Teşvik İkramiyesi 

• Proje Kurum Hissesi (%5)

KOBİ            %75

Büyük Şirket %60

Zaman kısıtlaması yok.

Firmalar + üniversite /kamu araştırma kurumları



1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Des. Prog.

1509
Uluslararası Sanayi

AR-GE Desteği

Türkiye’deki yerleşik 

sermaye şirketleri 

Özel Sektör Kuruluşları

Destek Süresi

Bütçe

Destek Oranı

Başvuru Dönemi

Uluslararası programın şartlarına

(uluslararası çağrı dokümanı) göre belirlenir.

Uluslararası programın şartlarına 

göre belirlenir.

KOBİ                   % 75 

Büyük Şirket     % 60
• Proje bütçesinin %25’ine kadar ön ödeme

Çağrılı uluslararası programlarda başvuru 

süresi belirtilir. Sürekli başvuru alınan uluslararası

programlarda zaman kısıtlaması bulunmamaktadır.

Uluslararası ortaklı projeler (EUREKA Network, EUROSTARS ve 

EUREKA Küme/Şemsiye gibi EUREKA Programları) destekleniyor.



Oran ve Süreler

Destek Unsurları Stratejik Yatırım Proje Bazlı

KDV İstisnası Var Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var

Vergi İndirimi
Y. K. O.= %50
V.İ.O.= %90

Y.K.O.= %200
V.İ.O.= %100

Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Desteği

6. Bölgede: 10 Yıl
Diğer Bölgelerde: 7 Yıl

(Asgari Ücret)

10 Yıl
(Brüt Ücret)

Sigorta Primi İşçi Hissesi 
Desteği

Yüksek Teknoloji: 7 Yıl
Orta-Yüksek: 5 Yıl

(Asgari Ücret)
Yok

Gelir Vergisi Stopajı 
Desteği

10 Yıl
(Asgari Ücret)

Yüksek T.: 500 Kişi
Orta-Yüksek T.: 300 Kişi

10 Yıl
(Asgari Ücret)
Kişi limiti yok

Faiz veya Kar Payı Desteği

TL Kredi
Yüksek Tek.: 10 Puan

Orta-Yüksek Tek.: 8 Puan
Döviz Kredi 2 Puan

Yatırımın %20'si
50 Milyon Limiti

10 Yıla Kadar
Limitsiz

Yatırım Yeri Tahsisi Var Var

KDV İadesi Var Var

Enerji Desteği Yok
10 Yıl

Enerji Giderinin Yarısı

Nitelikli Personel Desteği Yok
20 x Brüt 

Asgari Ücret
5 Yıl

Sermaye Desteği Yok Var

Kamu Alım Garantisi Yok Var

Destekler

TÜBİTAK 
Ar-Ge 

Desteği

KOSGEB 
KOBİ 

Desteği

Proje 
Bazlı 

Destek

Stratejik 
Yatırım 
Desteği

Program kapsamında aşağıdaki AR-GE harcamalarının
KOBİ’ler için yüzde 75’i, diğer firmalar için yüzde 60’i
karşılanabilecektir:

•Personel giderleri,

•Proje personeline ait seyahat giderleri,

•Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri,

•Malzeme ve sarf giderleri,

•Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

•Üniversiteler ve diğer AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-Ge hizmet 
alım giderleri,

•Destek personeli, elektrik, gaz, su, bakım-onarım, haberleşme gibi genel proje 
giderleri.

KOBİ’lere yatırım sürecinde desteklemeye esas tutarın %25’i erken
ödeme olarak yapılacak ve 5 Milyon TL’yi aşmayacak şekilde, aşağıdaki
destek unsurları için yüzde 30 geri ödemesiz, yüzde 70 geri ödemeli
destek sağlanabilecektir:

•Makine-teçhizat desteği,

•Yazılım gideri desteği,

•Personel gideri desteği,

•Bilgi transferi desteği,

•Test, analiz, kalibrasyon, ve referans numune desteği,

•Hizmet alımı desteği.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ
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Ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda 

özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle 

yenilik ağları oluşturarak 

katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek

47 Proje Başvurusu

Desteklenen 25 Proje

Desteklenen 5 Konsorsiyum

300 Milyon TL Bütçe

1. FAZ

• İş birliği ve ağ oluşturma

• Kapasite geliştirme

• Yol haritası hazırlama

2. FAZ 
• Ürünleştirme ve üretime 

hazırlık

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Çağrısı

*2020 sabit fiyatlarıyla

1. FAZ

2. FAZ



1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı 

1707
Sipariş  Ar-Ge 

Çağrısı

Bu şartları sağlayan
Türkiye’de yerleşik
sermaye şirketleri

Destek Süresi

Bütçe

Destek Oranı

Başvuru Dönemi

Esnek 36 ay (en fazla)

Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Ticarileşme aşaması en az 12 aydır. 

(2020 çağrısında bu süreler 24+24 aydır.)

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.500.000 TL

Çağrı Bütçesi Üst Sınırı: 75.000.000 TL

Müşteri Kuruluş  % 40 

Tedarikçi Kuruluş  % 20 

TÜBİTAK  % 40

Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge 

çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; hızla ürüne dönüşebilecek ve 

yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Tedarikçi Kuruluş KOBİ 
ölçeğinde olacaktır. 
Müşteri Kuruluş KOBİ 
ya da büyük ölçekli
olabilir. 

2021-1 / 22 Şubat – 03 Haziran 2021

2021-1 Çağrısı Kapanmıştır 



PROJE DEĞERLENDİRME 

SİSTEMATİĞİ
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Proje Önerisi

PRODİS üzerinden
(eteydeb.tubitak.gov.tr)

Değerlendirme 
Raporu

Teknoloji Grubu Yürütme 
Kurulu

Destek Kararı/Ret Gerekçesi
Hakem 

Proje Önerisi

Firma

Proje Başvurusu ve Değerlendirme (1501, 1507 ve 1509)

TÜBİTAK 
Başkanlık Olur 

Süreci



Proje ön değerlendirme sonucu uygun bulunması durumunda proje
için hakem değerlendirme süreci başlatılacaktır.

Ön değerlendirmede Kurul tarafından kritik tespitlerin yapılması
durumunda hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın proje ret
kararı oluşturulacaktır.

Kritik tespitler hakem değerlendirmesi sonrasında tespit edilirse
Yürütme Kurulu ret kararı oluşturacaktır.

Çağrılı 1501/1507 Ön Değerlendirme Sistematiği



 Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş tarafından tamamlanmış olup, kuruluşun

çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır.

 Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından

yapılacaktır.

 Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya

dönüşme olasılığı yoktur.

 Proje üretim altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım ağırlıklı bir projedir.

 Proje başvuru tarihi itibariyle proje ekibinde, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip firma çalışanı bir

proje personeli yoktur.

o Proje konusundan farklı bir alanda lisans eğitimi olan çalışanların özgeçmişlerinde proje konusu ile

deneyimlerini sunmaları durumunda deneyimlerinin yeterliliği de dikkate alınacaktır

 Proje önerisi daha önce TÜBİTAK Destek Programlarına sunulmuş ve reddedilmiştir. Daha önce sunulmuş olan

projenin ret gerekçelerine yönelik değişiklik yapılmadan proje tekrar sunulmuştur.

 Proje önerisinde sunulan bilgiler projenin değerlendirilebilmesi için yetersizdir, kısıtlı düzeyde bilgi sunulmuştur.

 Projede gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetleri ile sunulan gider kalemleri nitelik ve nicelik olarak uyumlu değildir,

gerçekçi bir bütçe planlaması yapılmamıştır. Bütçe kalemlerinin büyük çoğunluğu Ar-Ge çalışmalarına katkısı

olmayan gereksiz ve fazla taleplerden oluşmaktadır.

Çağrılı 1501/1507 Değerlendirme Sistematiği - Kritik Tespitler
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Projelerin değerlendirilmesi 3 boyutta yer 
alan kriterlere göre gerçekleştirilir.

1. Boyut

Projenin endüstriyel 
Ar-Ge içeriği, 

teknoloji düzeyi ve 
yenilikçi yönü.

3. Boyut

Proje çıktılarının 
ekonomik yarara 

ve ulusal 
kazanıma 

dönüşebilirliği. 

2. Boyut

Proje planının 
ve kuruluşun 
altyapısının 
uygunluğu.

Proje Değerlendirmesi



• Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı (Kurul değerlendirmesine bağlı olarak 5-10 
puan arası) 

• Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması (5 Puan) 

• Proje önerisinin, firmanın ilk TEYDEB başvurusu olması (5 Puan) 

• Proje önerisinin 7. Çağrıya özel şartlar bölümünde verilen linkte sunulan Öncelikli Alanlardan birinde olması (5 
puan) 

• Proje önerisinin 7. Çağrıya Özel Şartlar bölümünde verilen linkte sunulan Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki 
Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları arasında olması (8 Puan)

* Proje hem öncelik alanlara hem de yeşil mutabakata uyum kapsamındaki alanlara uygun ise Yeşil Mutabakat başlığı
esas alınarak ek puan verilecektir. 

Proje Değerlendirmesi- 1501-1507 2021 Yılı 2. Çağrısı Ek Puan



• Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına
en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir.

• Bir kuruluş, bu çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru
yapabilir: 1507 ve 1501 çağrısı dahil toplam iki başvuru.

• Ortaklı başvurular için başvuru sayısı sınırı uygulanmaz (Ortaklı
başvurular yukarıdaki toplama dahil edilmez).

1501-1507 2021 Yılı 2. Çağrısı- Çağrıya Özel Şartlar



Kapsam: Kısaca projede ne yapılacağıdır. Amacın, uygulanacak
yöntemlerin ve proje çıktısının tanımlanmasıdır.

Zaman: Projenin, (başlangıcı ile bitişi arasındaki) tüm evrelerinin bir
takvime göre planlanmasıdır. Proje kapsamındaki çalışmaların, hangi
tarihte başlayıp, ne kadar sürede tamamlanacağını düzenler.

Proje Nedir?

Bütçe: Projenin harcama planıdır. İyi hazırlanmış bir bütçe planı ile
giderler zamanında karşılanabilir.



• Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla,
sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi faaliyetler ve oluşan
bilgi birikiminin yeni uygulamalarda (ürün, süreç) kullanımıdır.

• Yenilik, bir fikri, geliştirilmiş, iyileştirilmiş ya da yeni ve
satılabilir bir ürüne veya sürece dönüştürmeye yönelik bir dizi
bilimsel, teknolojik, mali ve ticari faaliyeti ifade eder.

Ar-Ge ve Yenilik



22

Ar-Ge Kapsamı



• Ürün yeniliği, kısaca, teknolojik açıdan tamamen yeni
bir ürünü ya da malzemesi, bileşenleri veya işlevleri
açısından önceki kuşağına göre teknolojik farklar
içeren bir ürünü tanımlar.

• Süreç yeniliği (üretim yöntemlerinde yenilik) ise
geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya
da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen
üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle
üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.

Yenilik Kapsamı



Firmada mevcut bir ürünün yeni modellerinin geliştirilmesi

Firma için yeni bir ürün geliştirilmesi

Firma için yeni bir ürün platformu geliştirilmesi

Ülke için yeni bir ürün geliştirilmesi

Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi

Ürün Yeniliği Sınıflandırması



Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi

Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Süreç Yeniliği Sınıflandırması



Desteklenen Ar-Ge ve Yenilik Aşamaları



Proje Önerisi Hazırlama



• Projeye neden ihtiyaç duyulduğu, başlatılma gerekçesi, konu ve
amaçları, somut ölçülebilir hedefleri belirlenerek, proje taslak
olarak hazırlanmalıdır.

Proje Nasıl Oluşturulur?



• Hazırlık aşamasında; öncelikle projenin teknik açıdan
yapılabilirliği araştırılmalı yani ön fizibilite yapılmalı, ayrıca ulusal
ya da uluslararası standartlar ve şartnameler dikkate alınmalıdır.

• Proje Ar-Ge çalışmaları ve proje çıktısıyla ilgili ulusal ve
uluslararası ölçekte tekniğin veya teknolojinin bilinen durumu
incelenmeli, varsa benzer ürünler ve teknolojilerden farklılıkları
anlatılmalıdır.

Proje Nasıl Oluşturulur?



Proje Nasıl Oluşturulur?

TÜBİTAK TEYDEB’e sunulan proje önerilerinde,

3 konu en açık şekilde anlatılmalıdır.

Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

Proje çıktılarının ekonomik ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği



• Bölüm A Kuruluş Bilgileri ve Proje Özeti

• Bölüm B Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji  Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

• Bölüm C Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı

• Bölüm D Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

• Bölüm E Risk ve Finansman Yapısı

• Bölüm F Proje Bütçesi

• Bölüm G Ekler
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Proje Öneri Bilgileri Formu



A. Kuruluş Bilgileri ve Proje Özeti

 Proje Ön Bilgileri

• Projenin adı

• Bilimsel ve Teknolojik Alanlar 

• Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör

• Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör

• Proje Çıktısının Ekonomik Faaliyet Sınıfı (NACE Kodu)

• Proje Çıktısının GTİP KODU

• Proje Başlangıç Tek. Hazırlık Seviyesi   

• Proje Sonunda Ulaşılması Hedeflenen Tek. Hazırlık Seviyesi

• Teknoloji grubu



 Başvuru Yapan Kuruluş Bilgileri 

• Kuruluş bilgileri, yetkilisi, ölçeği, mali bilgileri

 Proje Kişi Bilgileri 

• Proje yürütücüsü bilgileri

A. Kuruluş Bilgileri ve Proje Özeti



A. Kuruluş Bilgileri ve Proje Özeti

 Kuruluş Bilgileri 

• Kuruluşun Son Beş Yılda Tamamlanmış ve Devam eden Diğer Ar-Ge Projeleri

• Firmanızın(varsa) daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeleri için;

 Desteklenmiş proje çıktılarının pazar payı ve elde edilen ciro

 Desteklenmiş projelerin çıktıları için firmanız tarafından satış sonrası destek veriliyor mu? 

Satış yapılan ürün geliştirilmeye devam ediliyor mu?

 İhraç edilen bir ana ürünün bileşeni mi?(Örneğin ihraç edilen bir otomobilin jantı gibi

• Uluslararası Ar-Ge destek programlarına(AB Çerçeve Programları vb.) başvuru yapılmış mı? 

Uluslararası bir projede yer alınmış mı? Alınmış ise projedeki rolünüz



A. Kuruluş Bilgileri ve Proje Özeti

 Proje Kısa Tanıtımı 

• Kuruluş Kısa Tanıtımı ve Projenin Başlatılma Gerekçesi

• Projenin Amacı 

• Anahtar Kelimeler 

• Yenilikçi Yönleri 

• Kullanılacak /Geliştirilecek Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar

• Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar 

• Proje Görseli 

• Sunum Materyali



Proje fikrinin ortaya çıkışından, hedeflenen ürünün veya sürecin
özelliklerine kadar projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi
ve yenilikçi yönünü ortaya koyacak bilgiler hazırlanmalıdır.

Projenin ara çıktıları belirlenmeli ve proje nihai çıktısının somut ve
ölçülebilir başarı ölçütleri tanımlanmalıdır.

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği



Örneğin, bir uçak geliştiriliyorsa, proje sonunda ortaya çıkacak uçağın
türü, kalkış ağırlığı, uzunluğu, kanat genişliği vb. gibi ölçülebilir teknik
özellikleri belirtilmelidir.

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği



Süreç geliştirme ya da iyileştirme projelerinde yeni sürecin getireceği
ölçülebilir farklara, iyileştirmelere ya da gelişmeler anlatılmalıdır.

Daha iyi, daha hızlı, daha küçük boyutlu, daha hafif vb. ölçülemeyen
tanımlar kullanılmamalı, üretim hızı (adet/saat), enerji tüketimi,
verimlilik yüzdesi, raf ömrü, vb. ölçülebilir değerler verilmelidir.

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği



Örneğin; Bakteri sayısının 3 log düşürülmesi, üretim hızının 3 adet/dakikadan 4
adet/dakikaya çıkarılması, gürültü seviyesinin 3 dB düşürülmesi, enerji tüketimin
%10 azaltılması, su tüketiminin %5 azaltılması, karbondioksit salımının %5
azaltılması, yazılımın sürekli geliştirilebilir yapıda olması ve değişime
dayanıklılığının yüksek oluşu, bilgisayar kontrolüyle toplam işlem süresinin %20
kısaltılması gibi somut ölçülebilir hedefler yer almalıdır.



Proje hedeflerine ulaşmak için uygulanacak analitik veya deneysel
çözüm yöntemleri açıklanmalıdır.

Proje süresince üzerinde durulacak değişkenler, bu değişkenlerin
incelenmesi için kullanılacak yöntemler, araçlar, yapılacak ölçümler ve
çıktılar açıklanmalıdır.

Fikir

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği



Örneğin; yeni bir ürün geliştirme projesinde; tasarım için hangi
yöntemler ve araçların kullanılacağı, tasarımın nasıl doğrulanacağı, ne
gibi test ve hesaplamaların yapılacağı, varsa prototip ürünün başarı
değerlerinin nasıl ölçüleceği belirtilmelidir.

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği



Projeyi görsel açıdan en iyi şekilde yansıtacak fotoğraf, teknik resim,
yerleşim resmi ya da taslak çizim, tablo, grafik, devre şeması, sistem
mimarisi, kavramsal model diyagramı, akış diyagramı gibi en az bir tane
görsel materyal hazırlanmalıdır.

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği



Piyasada benzer ürünler varsa, projenin yenilikçi yönleri bu ürünlerle
kıyaslanmalıdır. Yapılacak yenilikler ve iyileştirmeler vurgulanmalı;
örneğin, broşür, fotoğraf, katalog vb. belgeler üzerinde teknik verilerle
anlatılmalıdır.

Dogal

Sabun

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği



B. Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

Projenin Çağrı Konusuyla İlişkisi ve Hedefleri

• Projenin çağrı konusuyla ilişkisi

• Problem Tanımı 

• Çözüm Önerisi

• Proje Hedefleri

• Hedef Kitle 

• Yöntem 

• Öncelikli Alan

Projenin Teknoloji Düzeyi

• Tekniğin/Teknolojinin Bilinen Güncel Durumu ("State-of-the-Art")

• Proje Faaliyetlerinin Kapsadığı Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar

• Teknik/Teknolojik Belirsizlik ve Zorluklar



B. Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

Projenin Somut / Ölçülebilir Hedeflerle Tanıtımı ve Çözüm Yaklaşımları (Ar-Ge Sistematiği)

• Proje Hedefleri 

• Proje Hazırlık Çalışmaları 

• Ar-Ge Sürecinde Kullanılacak Yöntemler

Projenin Yenilikçi Yönleri 

• Yenilikler

Kuruluşunuzun mevcut ürünleri/süreçleri ve daha önce tamamladığı Ar-Ge projelerinin 

çıktılarıyla kıyaslanması

Önerilen proje çıktısının yurtiçi/yurtdışı pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile 

kıyaslanması



Proje, birbirini tamamlayan faaliyetlerden oluşan ve her birinin bitişi
en az bir ara çıktı ile tanımlanmış olan iş paketlerinden oluşmalıdır.

Ara Çıktılar, projenin iş paketi faaliyeti sırasında oluşan tanımlı
çıktılardır.

ARA ÇIKTI

Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı



Her bir iş paketinde, planlanan faaliyetler, kullanılacak yöntemler,
incelenecek parametreler, testler,deneyler ve analizler, proje ara çıktıları
ve başarı kriterleri, elde edilecek çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisine
dair bilgiler yer almalıdır.

Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı



Projenin başarıyla yürütebilmesi, izlenebilmesi ve sonuçlandırabilmesi
için kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanmasına yönelik bir
plan, proje organizasyonu ve yönetimi hazırlanmalıdır.

Proje planı, adımları ve bu adımların zamanlamasını göstermek
amacıyla “İş-Zaman Çubuk Grafiği” içermelidir.

Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı



İş-zaman çubuk grafiğinde, ana iş paketleri ve bunlara ait alt iş
paketleri, projenin başlangıcından bitişine kadar hangi tarihler
arasında yer alacağı belirtilmelidir.

Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı



Projedeki temel Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için,
asgari altyapının firmada bulunması beklenir. Firmanın, tesis,
laboratuar, alet/teçhizat, kütüphane gibi olanakların tamamına sahip
olmaması durumunda, bu eksikliklerin nasıl giderileceği planlanmalı
ve anlatılmalıdır.

Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı



Örneğin; yurtdışından malzeme tedariğinde yaşanabilecek problemler,
tasarım değişiklikleri sebebiyle oluşabilecek gecikmeler, proje
personelinin işten ayrılması, yasal bir takım izinlerin alınma zorunluluğu,
patent ve fikri mülkiyet hakları ile korunan benzer ürünler gibi.

Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı



İş Planı

• Detaylı İş-Zaman Çubuk Grafiği

• İş Paketleri Listesi 

• Ara Çıktılar Listesi

Proje Yönetimi ve Organizasyonu

• Proje Personel Listesi

 Kuruluş Altyapısı

• Kuruluşun Ar-Ge Olanakları

C. Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı



Projenin sağlayacağı katma değer, proje çıktısının ticarileşme
potansiyeli, firma verimliliğine ve rekabet gücüne katkıları, yurt
içi/dışı pazar payı beklentisi ve ithal edilen bir ürünün yerini alma
olasılığına yönelik bilgiler hazırlanmalıdır.

Projenin ekonomik getirileri ile ilgili tahminler belirli bir fizibilite
çalışmasıyla hesaplanmalıdır. Yapılan fizibilite çalışması ile ilgili
detaylar Proje Ekinde verilebilir.

Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği



Proje ile elde edilecek çıktıyı ticarileştirme veya ekonomik yarar
elde etme stratejileri ve hedeflenen pazar ve müşteriler hakkında
bilgi sunulmalıdır.

Projede hedeflenen çıktının iç ve dış pazarlar açısından ne gibi
olanaklar sağlayacağı ve ithal edilen bir ürünün yerini alma olasılığı
belirtilmelidir.

Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği



Ayrıca proje sonrası ticarileşme sürecinde ek yatırım ihtiyacı olacaksa
bunun ne boyutta olduğu ve bu sürecin nasıl yönetileceği hakkında
bilgiler kaynağın ne kadar sürede ve nasıl geri kazanılacağı açıklanmalıdır.

Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği



Projede hedeflenen çıktı pazara sunulacak bir ürün ise; Yurtiçi ve
Yurtdışı Pazara Çıkış Süreleri, Satış Hasılatında Beklenen Artış ve Pazar
Payında Beklenen Artışa ilişkin bilgiler ekonomik fizibilite çalışmaları ile
hesaplanmalıdır.

Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği



Projede hedeflenen çıktının bir süreç geliştirme veya iyileştirme ise
veya pazara sunulmayacak firma içinde kullanılacak bir ürün olduğu
durumlarda ise; proje çıktısının firma verimliliği, maliyet düşüşü, kalite
artışı veya rekabet gücü gibi firmaya doğrudan ya da dolaylı olarak
ekonomik getiri olarak ölçülebilecek katkıları hakkında bilgi verilmelidir.

Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği



Bu katkılar;

yeni uygulama ve Ar-Ge projeleri başlatma,

üniversite-sanayi işbirliğini sağlama/geliştirme potansiyeli,

patent alma ve lisans satışı beklentisi,

yeni iş alanı oluşturma ve yeni istihdam sağlama potansiyeli

Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği



Sektör içi işbirlikleri ve bilgi aktarımı sağlama potansiyeli,

Projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata olumlu etkileri, eğitim,
sağlık, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma gibi konularda
iyileştirme sağlama potansiyeli, çevreye ve canlılara olumlu etkileri
gibi kazanımlar olabilir.

Projede, bu kazanımlara ilişkin beklentiler hazırlanmalıdır.

Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği



Ekonomik Fizibilite Raporu

 Bütçesi 5.000.000 TL üzerinde olan projelerde* ekonomik fizibilite raporu sunulacaktır. Ekonomik fizibilite

raporu için hizmet alması durumunda bu gider 20.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

* 1501 ve 1511 Programlarında



D. Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

 Ekonomik Öngörüler

• Ticari Başarı potansiyeli

• Ekonomik Getiri Tahmini

 Ulusal Kazanımlar

• Ulusal bilgi birikimi ve teknolojik gelişime katkısı,

• Yeni uygulamalar veya Ar-Ge projeleri başlatma potansiyeli,

• Patent alma ve lisans/know-how satış beklentisi 

• Yeni iş alanları oluşturma ve istihdam etkisi,

• Sektörel katkısı

• Projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata etkisi

• Çevreye ve canlılara olumlu etkileri.

• Bilimsel yayına konu olma



Projenin yürütülmesi ve proje çıktılarının ticarileşmesi sırasında
karşılaşılması olası teknik, mali, idari ve hukuki riskler öngörülmeli,
bunlara yönelik önleyici tedbirler ve risklerin gerçekleşmesi halinde
yapılacaklar planlanmalıdır.

Risk ve Finansman Yönetimi



E. Risk ve Finansman Yapısı

Projenin Yürütülmesi Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak

Önlemler

Proje Çıktısının Ticarileşmesi Aşamasında Karşılaşılabilecek Riskler ve

Alınacak Önlemler

 Finansman Yönetimi



Proje İş Planında yer alan faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olduğu
düşünülen maliyet unsurlarının belirtildiği ve gerekçelendirildiği bu
bölümün amacı, tahmini maliyet unsurlarının öngörülen faaliyetlere
uygunluğunun değerlendirilmesini sağlamaktır.

Proje Bütçesi



Tahmini Maliyet Formları

• M011 Personel Giderleri

• M012 Seyahat Giderleri

• M013 Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

• M014 Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşler

• M015 Hizmet Alımları

• M016 Malzeme Alımları

Dönemsel Giderler Tablosu

F. Proje Bütçesi



Adam/ay oranları projede görev alacak kişilerin diğer iş yükleri 
de dikkate alınarak gerçekçi belirlenmelidir. 

Personel Giderleri

Proje Ar-Ge faaliyetlerinde görev almayacak kişilere yönelik 
gider beyanı yapılmamalıdır.  (Pazarlama, muhasebe vb.) 

66

Proje başvuru tarihi itibariyle proje ekibinde, proje konusu ile 
ilgili en az lisans derecesine sahip firma çalışanı en az bir proje 
personeli bulunmalıdır.



Seyahat Giderleri

Öngörülen seyahatler projenin aksamadan yürütülmesi için gerekli mi? Ar-
Ge çalışmalarıyla ilişkili mi?
Pazarlama, tanıtım amaçlı seyahatler beyan edilmemelidir.

Seyahat gideri kapsamında, yalnızca şehirlerarası ve uluslararası "ekonomi
sınıfı ulaşım gideri" desteklenmektedir.

67



Proje faaliyetleri için gerekli olanlar sunulmalı, üretime yönelik alt yapı
niteliğinde giderler sunulmamalıdır.

Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

Desteklenmesi uygun bulunan alımlar, proje tamamlandıktan sonra
ağırlıklı olarak Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak ise DOĞRUDAN, seri
üretimde veya seri üretimin rutin analizlerinde kullanılacak ise ORANSAL
olarak destek kapsamına alınmaktadır.

68



Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşler

Öngörülen tutarların piyasa koşullarına uygun olması gerekmektedir.

69



Hizmet Alımları

Öngörülen tutarların piyasa koşullarına uygun olması gerekmektedir.

70



Malzeme Alımları

71

Projede hedeflenen çıktının üretilmesi ve test/deneylerin
gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeler sunulmalıdır.

Öngörülen tutarların piyasa koşullarına uygun olması
gerekmektedir.

Alımların miktarları proje faaliyetleri ile uyumlu olmalıdır.  Birden 
fazla prototip/deneme yapılacaksa nedenleri açıklanmalıdır.



Desteklenmeyen Giderler 

• Katma değer vergisi,

• Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

• Patent, faydalı model, tasarım, coğrafi

işaret ve marka tescil giderleri,

• 1501’de AGY100, AGY300 doküman

hazırlama ve hazırlatma giderleri,

• Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde

kullanılan yakıt giderleri, 



• Konaklama giderleri,  

• Üretime  yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı

giderler,

• Ofis, depo, stand kira giderleri,

• Kırtasiye giderleri,

• CE (test giderleri hariç) ve kalite

belgelendirme giderleri,

vb*.
*Desteklenmeyen giderlerin tamamı için Uygulama Esaslarına bakılmalıdır. 

Desteklenmeyen Giderler 



74

Proje Öneri Bilgileri Formu



• Projede kullanılacak yöntem ve teknikler detaylı açıklanmalı

• Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmeli

• İş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalı

• Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalı

• Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalı

Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?



• Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü öne çıkarılmalı

• Kuruluşun katkısı net bir şekilde belirtilmeli

• Projenin teknoloji düzeyi gerekirse üniversitelerin ve Ar-Ge kuruluşlarının 

literatür ve desteği ile standartlar referans verilerek açıklanmalı 

• Projenin hedef, çıktıları ve başarı ölçütleri net ve ölçülebilir biçimde 

tanımlanmalı

Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?



Uygulama Esasları

Proje başvuru, değerlendirme, karar, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin 
idari, mali ve hukuki kuralları içerir.

Boş Proje Başvuru Dokümanı

Proje Öneri Bilgileri Hazırlama Kılavuzu

Değerlendirme Ölçütleri

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu

Başvuru Öncesi Yapılacaklar
Başvuru öncesinde aşağıdaki dokümanların incelenmesi önerilir:



• Desteklenen projeler, 6’ şar aylık dönemler itibariyle projedeki teknik gelişmeler
ve giderleri izlenerek değerlendirilmekte ve desteklenmektedir.

• İzleme süreci, Dönemsel İzleme Raporu kullanılarak izleyici ve TÜBİTAK
tarafından yapılmaktadır.

İzleme Süreci



SAYILARLA

TEKNOLOJİ VE YENİLİK

DESTEK PROGRAMLARI



47.350 Proje Başvurusu

Desteklenen 23.865 Proje

15 Milyar TL Destek*

24 Milyar TL Ar-Ge Hacmi*

1995 - 2020 Yılları Arasında

*2020 sabit fiyatlarıyla

(**) Hibe desteğe karşılık gelen destek kapsamına alınan harcama tutarını ifade etmektedir.



Hibe Desteğin Sektörlere Göre Dağılımı (1995-2020)*

*1501, 1507, 1509 ve 1511 kodlu programlar kapsamında firmalara ilişkin yapılan ödemelerin sektörlere göre dağılımıdır.



Proje Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı



Bilgilendirme
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Program Mevzuatı
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Twitter Hesabı

@tubitakteydeb
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Teşekkür eder ve çalışmalarınızda 
başarılar dileriz.

UYARI: Bu sunum bilgilendirme amaçlıdır. İlgili program Uygulama Esaslarındaki bilgileri esas alınız.


