
1711 YAPAY ZEKA EKOSİSTEM ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

1. Bu çağrıya kimler başvurabilir?                                                                                                     

YANIT: Bir Müşteri Kuruluş (KOBİ veya Büyük ölçekli), teknoloji sağlayıcı olarak en az bir KOBİ 

statüsünde şirket ve en az bir üniversite araştırma  laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma 

merkezi/enstitüsü ortak başvuru yapar. 

2. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü proje başvurusunda ortak olarak yer alacak mıdır?           
YANIT: Hayır. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü sadece konsorsiyum üyesi olarak yer alacaktır ve 

proje başvurusu yapacak konsorsiyumun Yapay Zekâ Enstitüsü ile başvuru öncesi bir iş birliği 

sözleşmesi imzalaması ve bu iş birliği sözleşmesinin proje önerisi ekinde sunulması gerekmektedir. 

3. Başvurular ne zaman yapılır?                                                                                                  

YANIT: Başvurular çağrı duyurusunda belirtilen tarihlere göre yapılır. 

4. Başvuru nasıl yapılır?                                                                                                             

YANIT: Proje başvuruları çevrimiçi olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr  internet adresinden yapılır. 

5. Bir projede birden fazla Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş olabilir mi? 

YANIT: Evet. Bu durumda her bir Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş proje ortağı olur. 

 

6. Bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş birden fazla projede yer alabilir mi? 

YANIT: Evet. Önemli olan her bir projenin kendi içinde başvuru koşullarını sağlamasıdır. 

 

7. Müşteri Kuruluş farklı Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş ile farklı projeler için başvuru 

yapabilir mi? 
YANIT: Evet yapabilir. Başvuru sayısı için sınır yoktur. Önemli olan her bir projenin kendi içinde 

başvuru koşullarını sağlamasıdır. 

 

8. Proje bütçesi sınırı 2 Milyon TL (Genel Gider, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi 

hariç), Müşterinin ve Teknoloji Sağlayıcıların ödeyeceği payı da içeriyor mu? 

YANIT: Evet. Sunulan projenin toplam bütçesi en çok 2 Milyon TL (Genel Gider, Proje Teşvik 

İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç) olabilir ve TÜBİTAK, Müşteri ve Teknoloji Sağlayıcı 

Kurum/Kuruluş paylarını içerir. 

 
9. Proje konusu ne olmalıdır? 

YANIT: Dört öncelikli alan desteklenecektir. Bu öncelikli alanlar Akıllı Üretim Sistemleri, Akıllı 

Tarım, Gıda ve Hayvancılık, Finans Teknolojileri ve İklim Değişikliğinin Etkileri olarak 

belirlenmiştir. 

 
10. Verilen destek geri alınır mı? 

YANIT: Normal koşullarda geri alınmaz. Ancak, kuruluşun kastı nedeni ile yürürlükten kaldırılan 

projelerde, yapılan tüm ödemeler, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme 

faizi uygulanarak kuruluştan tahsil edilir. 

 

11. Proje başarısız olursa destek geri istenir mi? 

YANIT: Hayır, böyle bir uygulama söz konusu değildir. 

 

 

 

 

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/


12. Projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur? 

YANIT: Projenin yürütülmesinde görev alan kurum/kuruluşlar, ayrıca kuruluşlar ile projede görevli 

kişiler arasındaki fikri ve sınaî ürünler üzerindeki hak sahipliği, kurum, kuruluş ve kişiler arasında 

ilgili mevzuat doğrultusunda başvuru öncesinde yapacakları iş birliği sözleşmesi ile belirlenir. 

 

13. Ticarileştirme çalışmalarını müşteri kuruluş mu gerçekleştirmek zorunda? 

YANIT: Projenin çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş tarafından 

ticarileştirilmesi beklenecektir. 

 
14. Destek aşamasında Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş "KOBİ" özelliğini kaybederse ne olur? 

YANIT: Başvuru aşamasında KOBİ şartının sağlanması gerekiyor. Sonrasında Kuruluşun KOBİ 

vasfını kaybetmesi destek sürecini etkilemeyecektir. 

 

15. Proje süresi uzatılabilir mi? 

YANIT: Proje süresi uzatılabilir. Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesindeki ilgili 

maddeler incelenmelidir. 
 
16. Kuruluş bazlı ön kayıt nasıl yapılır? 

YANIT: Kuruluş bazlı ön kayıta ilişkin kılavuza ulaşmak için tıklayınız.     

Ayrıca, PRODİS'te Firma Ön Kayıt Sorumlusunun ekranında, Kuruluş Yetkilisinin ekranında 
ön kayıt kılavuzu yer almaktadır. Kuruluş bazlı ön kayıt ile ilgili sorularınız olması durumunda 

teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz. 

 
17. Proje eklerine yüklememiz gereken İşbirliği Sözleşmesi ile ilgili belirlenen bir format var 

mıdır? 

YANIT: İlgili İşbirliği Sözleşmesi formatına ulaşmak için tıklayınız. 
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