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ÖNEMLİ! 

• SAYEM 2 Fazdan oluşmaktadır. Bu çağrı 1. Fazı içermektedir. Bu 
çağrıda; 

• Özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-
Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması  

•  Bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu 
geliştirmeye yönelik Yol Haritası hazırlanması amaçlanmaktadır. 

• Ayrıntılı bilgi için SAYEM Bilgilendirme sunumunu inceleyebilirsiniz. 



ÖNEMLİ NOTLAR- Çağrı Başvuru Koşulları 

Geliştirmeyi düşündüğünüz ürünün NACE kodlarına uygunluğuna 
emin olunuz (Bknz SAYEM Faz 1 Çağrı Metni Ek-1) 
 

Geliştirmeyi düşündüğünüz ürünün THS 5 ve üstü olduğuna emin 
olunuz. (Bknz SAYEM Faz 1 Çağrı Metni Ek-2) 
 

Proje bütçe sınırı 150. 000 TL’dir.  
 



 
Ortaklı başvuru yapılmalıdır. 
Yürütücü firma ile diğer ortak kuruluşlardan en az biri ön kayıt 

yaptırmalı, ön kayıt yaptırmayan ortaklara ait niyet mektubu 
başvuruya eklenmelidir. 
 
 

 
 

ÖNEMLİ NOTLAR-ORTAKLI BAŞVURU 



ÖNEMLİ NOTLAR-SAYEM ÇAĞRI KOŞULLARINA 
UYGUNLUK BEYANI 

Yürütücü firma, Çağrıya 
başvuru koşullarından en az 
birine uymalıdır (Bknz SAYEM 
Faz 1 Çağrı Metni sf 3 Çağrıya 
Başvuru Koşulları)- Çağrıya 
başvuru koşullarından 
hangisi/hangilerini sağladığını 
beyan eden aşağıdaki 
bağlantıda yer alan dilekçenin 
doldurularak proje önerisi 
eklerine yüklenmesi 
gerekmektedir. 
  



Başvuru sayfasına ulaşmak 
için 
https://eteydeb2.tubitak.gov.tr 
adresi kullanılmalıdır. 
Arayüz Destekleri 
Uygulayıcı/Faydalanıcı rolü 
(Kullanıcı İşlemleri 
sekmesinden bu rol 
eklenebilir) ile erişilebilecek 
sayfada, Arayüz Çağrısı sekmesi 
altında yer alan AYDE-KAP-
SAYEM-2018-01 kodlu çağrı 
satırındaki Yeni Başvuru 
butonu kullanılarak başvuru 
adımları başlatılmalıdır. 
  

https://eteydeb2.tubitak.gov.tr/


A- PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ 
A-1- PROJE ÖN BİLGİLERİ 
 
Bu alana, 2. Fazda geliştireceğiniz 
ürünün yasal/özel izin (Etik kurul vb) 
ihtiyacı olup olmadığını belirtiniz.  
Yasal/özel izin belgesinin 1. Faz 
başvurusuna eklenmesi zorunlu 
değildir.  



A- PROJE VE 
KURULUŞ BİLGİLERİ 
A-2- KURULUŞ 
BİLGİLERİ 
Bu bölümde firmanın 
NACE kodu 
yazılacaktır. 
Geliştirmeyi 
düşündüğünüz 
ürünün NACE kodu 
bu bölümde 
yazılmayacaktır. 
Ürünün NACE kodu 
kuruluşun NACE 
kodundan farklı 
olabilir. Çağrı koşulu; 
ürünün Çağrıda 
belirtilen NACE 
kodlarına uygun 
olmasıdır. 
 
 



B- YÖNTEM VE UYGULAMA 
B-1- PROJE KISA TANITIMI 
B-1 bölümündeki tüm alt sekmelere Özet bilgiler 
yazılmalıdır. Burada yazan bilgiler B-2 bölümünde 
detaylandırılmalıdır. 
Proje Özeti: 
Yüksek teknolojili ürün hakkında bilgi  
Geliştirmesi planlanan ürün ve NACE  kodu ve 
Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) hakkında bilgi 
verilmesi.  
İş birliğine katılması planlanan kuruluşlar ve iş 
birliğindeki katkısı hakkında kısaca bilgi verilmesi.  
Anahtar kelimeler: 
Ürün ile ilgili anahtar kelimler eklenmeli. 
Projenin Çağrı konusu ile ilişkisi (Özet): 
Geliştirmesi planlanan ürün ve NACE  kodu ve 
Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) hakkında bilgi 
verilmesi.  
Problem Tanımı (Özet): 
Hedef ürünün geliştirilmesine olan ihtiyaç, 
sağlayacağı katma değer, bu ihtiyacın tek firma 
tarafından karşılanamaması, iş birliğine olan 
ihtiyaç hakkında bilgi verilmesi 



B- YÖNTEM VE UYGULAMA 
B-1- PROJE KISA TANITIMI-DEVAMI 
* Bu alanlara Özet bilgiler yazılmalıdır 
Çözüm önerisi: 
Ürünün geliştirilebilmesi için yenilik ağı örgütlenmesi 
ve yol haritası gerekliliği hakkında kısaca bilgi 
verilmesi. 
Proje Hedefleri (Özet) 
Proje hedefleri, Çağrı duyurusunda belirtilen 
hedefler ile uyumlu olmalıdır. 
Hedef Kitle (Özet) 
Konsorsiyuma dahil olabilecek ve iş birliği 
kurulabilecek kuruluşlar hakkında kısaca bilgi 
verilmesi 
Yöntem (Özet) 
Proje hedefleri (iş birliğini güçlendirmeye, Yol 
Haritasını oluşturmaya yönelik vb) doğrultusunda 
uygulanacak yöntemler hakkında kısaca bilgi 
verilmesi. 



B- YÖNTEM VE UYGULAMA 
B-2- PROJENİN ÇAĞRI KONUSUYLA İLİŞKİSİ VE HEDEFLERİ 
B-1 Bölümünde verilen özet bilgiler B-2 bölümünde 
detaylandırılmalıdır. 
Projenin Çağrı konusu ile ilişkisi: 
Yüksek teknolojili ürün hakkında bilgi verilmesi. 
Problem Tanımı: 
Hedef ürünün geliştirilmesine olan ihtiyaç, bu ihtiyacın tek 
firma tarafında karşılanamaması, iş birliğine olan ihtiyaç 
hakkında detaylı bilgi verilmesi. 
Çözüm önerisi: 
Ürünün geliştirilebilmesi için yenilik ağı örgütlenmesi ve yol 
haritası gerekliliği hakkında detaylı bilgi verilmesi. 
Proje Hedefleri  
Proje hedefleri, Çağrı duyurusunda belirtilen hedefler ile 
uyumlu olmalıdır. 
Hedef Kitle: 
Konsorsiyuma dahil olabilecek ve iş birliği kurulabilecek 
kuruluşlar hakkında detaylı bilgi verilmesi 
Yöntem: 
Proje hedefleri (iş birliğini güçlendirmeye, Yol Haritasını 
oluşturmaya yönelik vb) doğrultusunda uygulanacak 
yöntemler hakkında detaylı bilgi verilmesi. 
 



C- PROJE PLANI VE FİRMA ALT YAPISI 
C-1 İŞ PLANI 
Proje süresi en fazla 9 ay olabilir. İş planında 
9 aylık süreçte B-2)PROJENİN ÇAĞRI 
KONUSUYLA İLİŞKİSİ VE HEDEFLERİ  başlıklı 
bölümde belirtilen proje hedefleri 
doğrultusunda yapılacak  faaliyetler (İş 
birliği geliştirme ve Yol Haritası hazırlama 
gibi) yer almalıdır. Bu süre sonunda özellikle 
konsorsiyum üyeleri netleşmiş ve üyeler 
arasındaki iş birliği sözleşmeleri 
tamamlanmış olmalıdır. Yol Haritası 
hazırlanmış olmalıdır.  
İş Paketleri Listesi 
İş Planı faaliyetleri iş paketleri haline 
getirilerek listelenmelidir. 
Detaylı İş-Zaman Çubuk Grafiği 
İş Paketleri zaman ekseni üzerinde 
gösterilmelidir.  
Ara Çıktılar Listesi 
Ara çıktılara örnek olarak, iş birliği 
sözleşmelerinin tamamlanması, fikri haklara 
ait sözleşmelerin imzalanması, yol 
haritasının tamamlanmış olması vs 
verilebilir. 



C- PROJE PLANI VE FİRMA ALT YAPISI 
C-2 PROJE YÖNETİMİ VE 
ORGANİZASYONU 
Proje Yönetimi: 
Yol haritası oluşturma ve iş birliğinin 
genişletilmesi gibi faaliyetlerin 
yürütülmesi için ihtiyaç duyulan 
proje yönetimi hakkında bilgi 
verilmelidir. 
Proje iş birlikleri: 
Proje ortağı ve diğer potansiyel iş 
birliği yapılacak kuruluşların 
konsorsiyuma katkısı hakkında bilgi 
verilmesi, varsa niyet mektubunun 
Proje Önerisi Eklerine yüklenmesi. 



C- PROJE PLANI VE FİRMA ALT YAPISI 
C-3 KURULUŞUN AR-GE 
OLANAKLARI 



D- ORTAKLI PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER 
Ortaklar arasındaki İş Bölümü 
Ortaklı Projeye Teknoloji Transferi; 
ortakların katkısından sonra, konsorsiyuma 
ortak olmayan taraflardan elde edilecek 
bilgi ve teknoloji transferi düşünülüyorsa, 
bu transferin mekanizması, fikri mülkiyet 
haklarının nasıl çözümleneceği ve transfer 
edilen bilgi ve teknolojinin kritiklik boyutu 
(alternatifleri olup olmadığı, başka şekilde 
ikame edilip edilemeyeceği) kullanım 
düzeyi, içselleştirme (özümseme) gerektirip 
gerektirmediği, gerektiriyorsa konsorsiyum 
üyelerinin bu alanlardaki yetkinliği gibi 
konular hakkında henüz netleşmiş olmasa 
dahi olabildiğince somut belge ve bilgilere 
dayalı kapsamlı bir açıklama yapılmalıdır.  
Ortaklı Projeye Teknoloji Transferi 
Ortakların projeye katkısı açıklanmalıdır. 
Ortaklı Projeye Fikri Sınai Mülkiyet 
 



E- PROJE ETKİSİ VE ULUSAL KAZANIMLAR 
E-1 PROJE ETKİSİ 
 
Proje Sonuçları: 
 
Beklenen Etki: 
Proje sonuçlarının konsorsiyum ortaklarının 
(vizyon, strateji, yatırım kararları vb.) üzerindeki 
etkileri hakkında bilgi verilmesi 
Yaygın Etki: 
 
Sürdürülebilirlik: 
Kurulan konsorsiyumun sürdürülebilir olması, yol 
haritasında ortaya çıkan proje planlarının 
uygulanabilir olması.  



F-PROJE BÜTÇESİ 
F-1 M011 PERSONEL GİDERLERİ 
 



F-PROJE BÜTÇESİ 
F-2 M012 SEYAHAT GİDERLERİ 
 



F-PROJE BÜTÇESİ 
F-3 M013 
ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN 
ALIMLARI 
 



F-PROJE BÜTÇESİ 
F-4 M015 HİZMET ALIMLARI 
 



F-PROJE BÜTÇESİ 
F-5 M030 DÖNEMSEL GİDERLER 
TABLOSU 
 



G- EKLER 
G-1 PROJE ÖNERİSİ EKLERİ 
Yürütücü firma Çağrıya başvuru 
koşullarından en az birine 
uymalıdır (Bknz SAYEM Faz 1 
Çağrı Metni sf 3 Çağrıya Başvuru 
Koşulları)- Çağrıya başvuru 
koşullarından hangisi/hangilerini 
sağladığını beyan eden dilekçenin 
doldurularak proje önerisi 
eklerine yüklenmelidir (Bknz: Sf 5 
Dilekçe Örneği).  
Yürütücü firma ile diğer ortak 
kuruluşlardan en az biri ön kayıt 
yaptırmalı, ön kayıt yaptırmayan 
ortaklara ait niyet mektubu 
başvuruya eklenmelidir 
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