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• Destek programlarına başvurulan projelerin 
değerlendirilmesinde OECD tarafından hazırlanmış 
olan Oslo ve Frascati kılavuzlarındaki tanımlar ve 
kavramlar esas alınmaktadır.

• Oslo Kılavuzu’na göre :
• Teknolojik acıdan yeni ürün
• Teknolojik acıdan iyileştirilmiş ürün
• Teknolojik süreç yeniliği

Sanayi Ar-Ge’sinin çerçevesini çizmektedir.



Tanımlar

• Teknolojik açıdan yeni ürün
Teknolojik özellikleri veya kullanım amaçları daha
önce üretilen ürünlerden (mal ya da hizmet) büyük 
farklılık gösteren üründür.

• Teknolojik açıdan iyileştirilmiş ürün
Performansı önemli derecede artırılan veya 
güçlendirilen üründür.

• Teknolojik süreç yeniliği
Teknolojik açıdan yeni veya büyük ölçüde 
iyileştirilmiş üretim veya hizmet sağlama 
yöntemlerinin uygulamaya geçirilmesi



Tübitak tarafından desteklenen 
Ar-Ge ve Yenilik Aşamaları



Yenilik ve Ar-ge

• Ürün Yeniliği

• Süreç Yeniliği

• Pazarlama Yeniliği   

• Organizasyonel Yenilik

DESTEK KAPSAMINDA

DESTEK KAPSAMI
DIŞINDA



Ar-Ge Projelerinden
Beklenen Hedefler

1. Yeni ürün geliştirilmesi

2. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

3. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni 
tekniklerin geliştirilmesi

4. Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme



Ar-Ge Projesi Yenilik Sınıflandırması

Ürün Yeniliği

– Dünya için yeni bir ürün 
geliştirilmesi

– Ülke için yeni bir ürün 
geliştirilmesi

– Firma için yeni bir ürün veya 
ürün platformu geliştirilmesi

– Firmada mevcut bir ürününün 
teknolojik olarak iyileştirilmesi

Süreç Yeniliği

– Maliyet düşürücü veya 
standart/kalite yükseltici 
sonuçların elde edilmesi 
amacıyla yeni tekniklerin 
geliştirilerek uygulanması

– Üretimle ilgili yeni bir yöntem 
veya teknoloji geliştirilmesi



TÜBİTAK TEYDEB

• Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
(TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme 
sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör 
kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve 
yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla 
kurulmuştur. 

• Ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji 
geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve 
rekabet gücününün arttırılması hedeflenmektedir. 

• TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, 
destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.



TÜBİTAK TEYDEB 
Teknoloji Grupları

• Alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini 
değerlendirmek, desteklemek ve izlemek 
amacıyla kurulan birimlerdir.

Makine, İmalat Teknoloji Grubu (MAKİTEG)

Malzeme, Metalürji ve Kimya Teknoloji Grubu (METATEG)

Elektrik, Elektronik Teknoloji Grubu (ELOTEG)

Bilişim Teknoloji Grubu (BİLTEG)

Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknoloji Grubu
(BİYOTEG)



TEYDEB Destek Programları

• 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı

• 1503 - Proje Pazarı Destekleme Programı

• 1505- Üniversite Sanayi İşbirliği Destek 
Programı

• 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

• 1512 – TEKNOGİRİŞİM Sermaye Desteği 
Programı (BİGG)

• 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı



1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

• Amaç

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 
1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde 
yürütülmektedir. Programı, firma düzeyinde 
katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-
Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek 
ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin 
yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere 
oluşturulmuştur.



1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

• Destek Miktarı

– Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.
– Proje giderlerinin en fazla %60’ı hibe olarak 
desteklenmektedir.

• Destek Süresi
– Proje bazında en çok 36 ay

• Kim Başvurabilir?

– Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma 
değer oluşturan ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri

Proje başvuru sayısında bir sınırlama yok.

• Bu programdan sonra;
1501 Programı ile projelere devam edilebilir.
1509 Programı ile uluslararası ortaklı projeler yapılabilir.



Desteklenen gider kalemleri
•   Personel giderleri

•   Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alımları

•   Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet 
alımları

•   Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge
birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri kurum 
ve kuruluşlara yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

•   Malzeme ve sarf giderleri

•   Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat 
giderleri

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı



1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Desteklenen Ar-Ge aşamaları:
 Kavram geliştirme
 Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
 Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer 

alan laboratuar ve benzeri çalışmalar
 Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama 

çalışmaları
 Prototip üretimi
 Pilot tesisin kurulması
 Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
 Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan 

sorunların çözümü faaliyetleri



• Amaç

Üniversite, araştırma kurumları veya sanayi 
şemsiye kuruluşlarının,

proje fikirlerini hayata geçirmek için 
düzenleyecekleri ortaklık arayış

toplantılarına finansal destek sağlanmasıdır.

1503 - Proje Pazarı Destekleme Programı 



• Destek miktarı

– Ulusal düzeyde  25.000 TL,

– Uluslararası katılımlı olması durumunda 30.000 TL destek 

verilmektedir.

• Kimler Başvurabilir?

En az bir üniversite ile 

• Sanayi odası

• Ticaret odası

• Ticaret ve sanayi odası

• İhracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının 
katılımcı olması gerekmektedir.

1503 - Proje Pazarı Destekleme Programı 



• Proje Pazarları, katılımcıların aktif olarak katılacak biçimde 
kurgulanmalı, bu kapsamda atölye çalışmaları, paralel oturumlar, 
katılımcıların proje önerilerini içeren sunumları ve proje ortaklıklarına 
yönelik ikili görüşme faaliyetlerini içermelidir.

DESTEK VERİLEN HARCAMA KALEMLERİ

• Basım ve kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye 
giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),

• Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve kurye 
giderleri,

• Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma 
kuruluşlarından etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişilere 
ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası 
ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar 
günlük konaklama giderleri.

1503 - Proje Pazarı Destekleme Programı 



Önceleri, KOBİ’lere yönelik başlatılan 2. destek 
programı olan bu destek programında amaç:

• Üniversite/kamu araştırma kurumlarındaki 
bilgi birikiminin, Türkiye’de yerleşik ve proje 
sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt 
eden KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda, 
ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere 
aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı 
sağlamaktır.

1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı



• Projelerde, destek kapsamında olan yenilikler 
ürün geliştirme ve süreç geliştirme 
çalışmalarıdır. Projenin kapsamı, hedefi bu 
yenilikleri içermelidir.

• Projenin Ar-Ge faaliyetleri yürütücü kuruluştaki 
araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecek 
olup, KOBİ’nin projede Ar-Ge faaliyeti yapması 
beklenmemekte sadece proje çıktılarını 
uygulamaya geçirerek ticarileştirmesi koşulu 
aranmaktadır.

1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı



• Programa sunulacak projeler kapsamında;
Yeni bir yüksek lisans/doktora tezi veya bir 
temel araştırma çalışması yapılması 
hedeflenmemektedir.

• Proje ekibinin, daha önce TÜBİTAK 1001, BAP 
vb. programlarda veya yüksek lisans/doktora 
kapsamında gerçekleştirdiği proje/tez 
çalışmalarında elde edilen hazır bilgi, deneyim 
ve çıktıların, bir KOBİ firmasıyla uygulamaya ve 
ticari değere dönüştürülmesine yönelik Ar-Ge
ve yenilik projeleri beklenmektedir.

1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı



• 1505 Programının İşleyişi

1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı

Projede bir müşteri kuruluş ve bir yürütücü kuruluş yer alır.



• Müşteri Kuruluş      

KOBİ/Büyük Kuruluş

• Yürütücü Kuruluş         
Üniversite/Kamu araştırma 
kurumları

1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı

• Destek Süresi

En fazla 24 ay

• Destek Oranı

Proje giderlerinin KOBİ %75- Büyük %60’ı TÜBİTAK 
tarafından karşılanmaktadır.

• Proje Bütçesi

En fazla 1.000.000 TL 



• Proje bütçesine ek olarak,
– Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve

– Proje Kurum Hissesi TÜBİTAK tarafından ayrıca 
proje özel hesabına aktarılır.

• Sözleşme imzalandıktan sonra destek 
kapsamına alınan proje bütçesinin
– %25’i müşteri kuruluş (KOBİ)

– %75’i TÜBİTAK tarafından proje özel hesabına 
aktarılır.

1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı



• Personel ve bursiyer giderleri
– Yürütücü kuruluşta süreli sözleşmeli çalışan veya istihdam edilecek proje personelinin 

ücretleri desteklenir.
– Bu kapsamdaki personelin aylık ücretleri, emsal ücretin en çok %40 fazlası olabilir.
– Bursiyerlere yapılacak burs ödemesi Bilim Kurulu tarafından belirlenen sınırları aşamaz.
– Projede bursiyerlere yapılacak toplam ödemenin proje süresine göre hesaplanan aylık 

ortalaması, proje yürütücüsü aylık PTİ üst sınırını geçemez.

• Seyahat Giderleri
– Şehirlerarası/uluslar arası ulaşım giderleri ve Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde 

gündelik ve konaklama ücretleri

• Alet/teçhizat/yazılım/yayın alımları
– Proje önerisinde alet/teçhizat/yazılım/yayın alımları desteklenir

• Hizmet alımları
– Danışmanlık alımları desteklenmemektedir.
– Proje önerisinde hizmet alımlarına ayrılan bütçe, proje bütçesinin %20’sini geçemez.
– Vakıf üniversiteleri için yeminli mali müşavirlik ücretleri de desteklenir.

• Malzeme alımları
– Müşteri kuruluşun proje kapsamında herhangi bir gideri desteklenmeyecektir.
– Yürütücü kuruluş, müşteri kuruluştan herhangi bir mal ve hizmet alımı yapamaz

1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı

Desteklenecek gider kalemleri



• Amaç
KOBİ’leri araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilik projesi 
yapmaya teşvik vermek için bu ölçekteki firmalar tarafından 
sunulan ilk iki projenin avantajlı bir şekilde desteklenmesidir.

• Destek Miktarı

Proje bütçesi üst sınırı 500.000 TL

– Proje giderlerinin %75’i

– Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri

– Yeminli Mali Müşavir Giderleri

TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır.

1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 



• Destek Süresi

– Proje bazında en çok 18 ay

• Kimler Başvurabilir?

TÜBİTAK’tan hiç destek almamış ya da en fazla 2 projesi desteklenmiş 
KOBİ’ler. (Toplam üç 1507 proje başvurusu yapılabilir)

• Başvuru Dönemleri

Yılın herhangi bir gününde başvuru yapılabilir. Fiilen başlatılmış bir Ar-
Ge projesi için de başvuru yapılabilir.

• Bu programdan sonra;

– 1501 ve diğer destek programları,      

– ya da başka KOBİ’lerle ortak olarak 2 adet daha 1507 projesi ile devam 
edebilir

1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 



1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

Desteklenen Ar-Ge aşamaları:
 Kavram geliştirme
 Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
 Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer 

alan laboratuar ve benzeri çalışmalar
 Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama 

çalışmaları
 Prototip üretimi
 Pilot tesisin kurulması
 Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
 Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan 

sorunların çözümü faaliyetleri



Desteklenen gider kalemleri

• Personel giderleri
• Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alımları
• Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet 

alımları
• Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge

birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri 
kurum ve kuruluşlara yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

• Malzeme ve sarf giderleri
• Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat 

giderleri
• Proje hazırlama ve hazırlatma giderleri ile yeminli mali 

müşavir giderleri

1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 



Çeşitli zamanlarda açılmaktadır. Her zaman aktif 
değil.

• %100 destek oranı

• Üç aşamalı destekleme prensibi

• Geri ödemesiz hibe

• Son 5 yıl içinde mezun olmak veya 
akademisyen olmak

1512 – Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri 
Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM) 



• Amaç

EUREKA, EUROSTARS gibi işbirliği ağlarını 
kullanarak Avrupa ülkeleri arasında pazar 
odaklı Ar-Ge projelerini oluşturmak ve  
ülkemizdeki firmaların Avrupa’daki firmalar 
ile Ar-Ge’ye dayalı işbirliğini artırmaktır.

1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı



• Destek Miktarı

Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.

• Büyük firmalarda proje giderlerinin %60’ı

• KOBİ’lerde proje giderlerinin %75’i hibe olarak 

desteklenmektedir.

• Destek Süresi

Proje süresinde kısıtlama yoktur.

• Kimler Başvurabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye 

şirketleri (uluslararası katılımcı ülkelerden bir veya daha fazla proje 

ortağı ile beraber) programa başvurabilir.

1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı



• Programın sağladığı fırsatlar
–Uluslararası işbirliği yeteneğinin kazanılması

– Diğer uluslararası programlara daha kolay erişim ve adaptasyon

– Uluslararası pazarlara erişim

Desteklenen gider kalemleri

• Personel giderleri

• Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım ve yayın alımları

• Malzeme ve sarf giderleri

• Proje personeli ve varsa danışmanların seyahat giderleri

• Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları

• Üniversiteler, kamu ve özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-
Ge hizmet giderleri

1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı



Destek Oranı
 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

KOBİ, Büyük firma ayrımı yapılmaksızın;  temel destek  oranı 
% 50           %60

 1505 – KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
• Büyük firmalar   % 50          %60
• KOBİ % 75

 1507 – KOBİ Ar-Ge Baslangıç Programı
Destek oranı % 75

 1509 –Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destek Programı
Destek oranı

• Büyük firmalar   % 50          %60
• KOBİ % 75

Tüm programlarda “Ön Ödeme Sistemi”



TEYDEB PROJELERİ

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE İZLEME SÜRECİ



Proje Değerlendirme ve İzleme Süreçleri

 Proje
• başvuru 
• değerlendirme 
• karar 
• izleme
• hibe ödeme

süreçleri PRODİS(Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi)

üzerinden yürütülmektedir.

 Süreçlerin  her aşamasında firmalara bilgi iletilmektedir.

 Firmalar  projenin durumunu PRODİS’ ten takip edebilmektedirler.



Başvuru Süreci

TEYDEB 
Değerlendirmesi

Hakem 
Değerlendirmesi



e-TEYDEB     https://eteydeb.tubitak.gov.tr

• e-TEYDEB projesi ile destek programlarının 
basvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinin 
elektronik ortama taşınarak tüm paydaşlar için 
daha hızlı, kolay kullanımlı ve sağlıklı bir yapıya 
kavuşması amaçlanmıştır.

• “Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi” PRODİS 
(https://eteydeb.tubitak.gov.tr/login.htm)adı 
verilen Java tabanlı uygulama, mevcut TÜBİTAK 
Yönetim Bilgi Sistemi ile tam bir entegrasyon içinde 
çalışmaktadır.

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


PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ 
(PRODİS)

Kullanıcı Kaydı

Firma  Kaydı / Firma Seçimi

Proje Bilgilerinin Girilmesi

İlgili Evrakların ve Çıktıların 
TÜBİTAK’a iletilmesi

Kullanıcı Yetkilendirmesi

Projenin TÜBİTAK’a 
İletilmesi



e-BAŞVURU



Proje Öneri Bilgileri

 Destek Programları’na yapılan proje başvuru 
içeriği:

• Bölüm A Proje ve Kuruluş Bilgileri

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

• Bölüm C Proje Planı ve Kurulusun Altyapısı

• Bölüm D Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal

Kazanıma Dönüşebilirliği

• Bölüm E Proje Bütçesi



Proje üçgeni ve AGY100 Proje Öneri Bilgileri

Kapsam

Proje Planı ve Kurulusun
Altyapısı

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği
Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi

Yönü

Proje Bütçesi



• Başarılı proje;

kapsamını, belirlenen niteliklerde 
zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları 
içinde tamamlayabilen projedir.



Değerlendirme Süreci

Teknoloji Grubu 
Komitesi Toplantısı 

Hakem Raporları

RED

TEYDEB Uzman 
Değerlendirmesi

KABUL



Sanayi Ar-Ge Projeleri Değerlendirme Boyutları

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

Proje planı ve kurulusun altyapısının 
uygunluğu

Proje çıktılarının ekonomik ve ulusal 
kazanıma dönüşebilirliği



PROJE BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

• Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi
yönü vurgulanmalı.

• Projenin teknoloji düzeyi bilimsel/teknik
literatür ve standartlar referans verilerek
açıklanmalı.

• Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir
biçimde başarı kriterleri tanımlanmalı.

• Projede kullanılacak yöntem ve teknikler
açıklanmalı.



PROJE BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

• Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmeli.

• Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki
ilişkileri iyi kurgulanmalı.

• Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet
alımları tanımlanmalı.

• Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte
oluşturulmalı.

• Değerlendirme sürecinde hakemlere proje faaliyetlerine
ilişkin proje personelinin ve var ise teknik danışmanların
sunum yapmaları.



Desteklenmeyen Projeler
- Ar-Ge ve yenilikçi yönü zayıf, fonksiyonel değişiklik içermeyen rutin
mühendislik uygulamaları, sadece şekil ve estetiğe yönelik
değişikliklerden ibaret projeler

- Güncel teknolojinin gerisinde kalmış çalışmaları içeren projeler,

- Altyapının iyileştirilmesine, üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı
projeler,

- Firmanın özgün katkısının sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı projeler,

- Proje ekibinin nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek
yeterlilikte olmadığı projeler,

- Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte olmadığı projeler.



İzleme ve Destekleme Süreci

Dönem Raporu – Mali Rapor

TEYDEB Teknik ve Mali Uzman Ön
Değerlendirmesi

YMM İncelemesi
AGY 500

AGY 300



Ödeme Süreci

İzleyici
Değerlendirmesi

TEYDEB Mali – Teknik Uzman Değerlendirmesi
Destek oranının ve miktarının tespiti

Firmaya ödemenin 
yapılması

İzleyici Raporu
AGY 400


