
275 BK-EK 1 

TÜBİTAK 
1501-SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ 

DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI 

MADDE 1 - (1) 4 Eylül 2010 tarih ve 189 sayılı Bilim Kurulu'nda kabul edilen 
TÜBİTAK 1501- Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme 
Programı Uygulama Esaslarının 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, üçüncü fikrası yürürlükten kaldırılmış ve mevcut fıkralar buna göre teselsül 
ettirilmiştir. 

"(1) Desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına 
uygulanacak dönemsel destek oram ile desteklenir. Projenin her dönemi için destek oram 
sabit olmak üzere büyük kuruluşlar için % 60 ve KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar içinse %75 
olarak uygulanır." 

MADDE 2 - Aynı Uygulama Esaslarının 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3 - Aynı Uygulama Esaslarının 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve 
beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 - Aynı Uygulama Esaslarının 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(2) Proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri destek kapsamına 
alman toplam proje bütçesinin, ortaklı projelerde ise her bir ortağın destek kapsamına 
alman proje bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25) ve kuruluş bazında dönemsel olarak 
2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası)'m geçemez. Ancak, destek kapsamına alman toplam 
proje bütçesi 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) ve üzeri olan projelerde, 2.000.000.-
TL (İki milyon Türk Lirası) üst sınırı uygulanmaz. Transfer ödemesi talebi ve teminatı 
uygun bulunarak transfer ödemesi yapılan kuruluşa, projenin takip eden dönemlerinde de 
Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilen hususlar çerçevesinde kuruluştan yeni bir 
başvuru ve teminat alınmaksızın transfer ödemeleri yapılır." 

MADDE 5- (1) Aynı Esaslara Geçici Madde 8 eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8-(l)Bilim Kurulu'nun 11/03/2018 tarihli ve 275 sayılı kararıyla 
kabul edilen "TÜBİTAK 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 
Destekleme Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Uygulama 
Esasları" ile yapılan değişiklikler başvuru değerlendirme veya dönemsel izleme süreci sona 
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ermemiş projelere de uygulanır. Ancak, işbu değişiklik yapılmasına dair uygulama esaslarının 
1 inci ve 2 inci maddelerinde yer alan "TÜBİTAK 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji 
Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları"mn 7 nci maddesinin 
1 inci fıkrasında ve 8 inci maddesinde yapılan değişiklikler 2018/1 öncesi dönemlere 
uygulanmaz." 

MADDE 6 - (1) Bu Uygulama Esasları Bilim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 7 - (1) Bu Uygulama Esaslarını TÜBİTAK Başkanı yürütür. 

Yürürlük 
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