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UYARI: Bu sunum, tanıtım amaçlı hazırlanmıştır.
Başvuru için Çağrı duyurularını ve ilgili
Uygulama Esaslarını da inceleyiniz.



• 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 amaçlarıyla kurulmuştur.
Bu amaçlar doğrultusunda destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)



47.350 Proje Başvurusu

Desteklenen 23.865 Proje

15 Milyar TL Destek*

24 Milyar TL Ar-Ge Hacmi*

Destekler Hakkında Genel Özet (1995 – 2020)

*2020 sabit fiyatlarıyla

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



Çağrılı 

1501 ve 1507

Destek

Programları



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

• 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 



Projelerin Değerlendirilmesi

KOBİ’ler

İlk 5 projenin 

desteklenmesi

(2’si ortaklı olmak 

şartıyla)

Özel Sektör Kuruluşları
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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.



Projeler için “NACE Kodu”, “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) Kodu” ve
“Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS Kodu)” istenmektedir

Aşağıdaki kriterlerin sağlanması durumunda projelere ek puan verilir;

 Desteklenmiş TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı

 Firmanın uluslararası programlara proje başvurusu yapmış olması

 Proje önerisinin çağrıda belirtilen Öncelikli Alanlarda olması

Çağrılı 1501/1507 Başvuru Süreci Yenilikler

NOT: Güncel durum için çağrı duyurusuna bakınız.



Çağrılı 1501/1507 Başvuru Süreci Yenilikler Ticarileşme Süreci

KOBİ’ler

İlk 5 projenin 

desteklenmesi

(2’si ortaklı olmak 

şartıyla)

Özel Sektör Kuruluşları
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Ticarileşme izleme süreci: Desteklenen projelerin 
tamamlanmasını takiben, ticarileşme süreçleri de izlenir.



KOBİ’ler

İlk 5 projenin desteklenmesi

(2’si ortaklı olmak şartıyla)

Yılda

2 kez – 6 aylık periyotlarla

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

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 Çağrıları



Başvuru Öncesi Yapılacaklar

Proje Öneri Bilgileri Hazırlama Kılavuzu

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

Boş Proje Başvuru Dokümanı

Değerlendirme Ölçütleri



Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

• Projenin Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü ortaya konulmalı

• Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı net bir şekilde belirtilmeli

• Projenin teknoloji düzeyi gerekirse literatür ve standartlar referans 

verilerek açıklanmalı 

• Projenin hedefi, çıktıları ve başarı ölçütleri ölçülebilir ve izlenebilir 

biçimde tanımlanmalı



Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

• Projede kullanılacak yöntem ve teknikler açıklanmalı

• Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalı

• İş paketleri arasındaki ilişkileri doğru kurgulanmalı

• Gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalı

• Proje süresi ve bütçesi gerçekçi olmalı



1501 ve 1507 Destek Programları Proje Değerlendirme

*Projeler başvurdukları andan itibaren (çağrı kapanmamış olsa da) ön değerlendirmeye alınacak ve uygun bulunan projeler hakem değerlendirmesine gönderilecektir.
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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

TÜBİTAK 
Başkanlık Olur 

Süreci



Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan projeler için 
hakem değerlendirme süreci başlatılır. 

Ön değerlendirmede Kurul tarafından kritik tespit yapılan 
projeler için hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın 
ret kararı oluşturulur.

Hakem değerlendirmesi sonrasında kritik tespit yapılan 
projeler için ilgili Yürütme Kurulu ret kararı oluşturur.

Çağrılı 1501/1507 Değerlendirme Sistematiği Ön Değerlendirme



 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.

Çağrılı 1501/1507 Değerlendirme Sistematiği - Kritik Tespitler

Kritik Tespitler



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

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.

Çağrılı 1501/1507 Değerlendirme Sistematiği - Kritik Tespitler

Kritik Tespitler



Bilgilendirme
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Program Mevzuatı
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Twitter Hesabı

@tubitakteydeb



Teşekkürler 


