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UYGUN BAŞVURU 
SAHİPLERİ

Programa 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam 

eden veya yıllık net satış hasılatı ve mali 

bilançosunun her biri 250 milyon Türk Lirasını 

aşmayan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğindeki 

sermaye şirketleri başvurabilir.

Güncel KOBİ Tanımı - 31782 Sayılı 18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete, 5315 
Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf


PROJE PROGRAMLARI

1507 
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 

Programı

1501 
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 

Programı

Bütçe Limiti - Sınırsız 
Maksimum Proje Süresi - 36 ay 
Proje hazılama Desteği - Yok 

Değerlendirme Eşik Puanı 60

Bütçe Limiti - 1.200.000 TL 
Maksimum Proje Süresi - 18 Ay 

Proje Hazırlama Desteği (10.000 TL) 
Değerlendirme Eşik Puanı 55

Başvuru sahipleri proje kapsamlarına göre iki farklı programla kuruma proje önerilerini sunabilirler. Her iki 
programda da destek oranı %75’tir.



UYGUN BAŞVURU 
ZAMANLARI

TÜBİTAK TEYDEB Programları çağrı esaslı yürütülen 

programlardır ve bu programlara başvurular bir takvim yılı 

içerisinde açılan iki çağrı duyurusu ile yapılır. 

1507 Programı, 1512 BİGG Girişimcilik Destek Programı 3. 

Aşama Programı fonksiyonuyla da yürütülür ve bu amaçtaki 

başvurular çağrı zamanlarından bağımsız olarak 1512 

projesinin tamamlanmasını izleyen 24 aylık süre içerisinde 

gerçekleştirilebilir.



PROGRAMLARDA AR-GE KRİTERİNİN ÖLÇÜMÜ

• Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), -insanlık, kültür ve toplum 

bilgisi dahil olmak üzere- bilgi dağarcığını artırmak ve mevcut bilginin 

yeni uygulamalarını tasarlamak için gerçekleştirilen yaratıcı ve sistematik 

çalışmaları içerir. 
• Ar-Ge üç tür faaliyeti kapsar: temel araştırma, uygulamalı araştırma ve 

deneysel geliştirme. 
• Ar-Ge faaliyetlerinden deneysel geliştirme, araştırma ve pratik 

deneyimden elde edilen bilgilerden yararlanan ve yeni ürünler veya 

süreçler üretmeye veya mevcut ürün veya süreçleri iyileştirmeye yönelik 

ek bilgiler üreten sistematik çalışmadır. 
• Ar-Ge faaliyetlerinin tamamı; yeni, yaratıcı, sonucu belirsiz, sistematik 

yürütülen ve sonuçları aktarılabilir/yeniden üretilebilir olmalıdır.



PROGRAMLARDA YENİLİK KRİTERİNİN ÖLÇÜMÜ

• İnovasyon, firmanın önceki ürünlerinden veya iş süreçlerinden 

önemli ölçüde farklı olan ve firma tarafından piyasaya sürülen 

veya kullanıma sunulan yeni veya geliştirilmiş bir ürün veya iş 

sürecidir. 
• Firmalar inovasyon safhasında sekiz temel faaliyete odaklanır: (1) 

Ar-Ge, (2) Mühendislik, tasarım ve diğer yaratıcı çalışmalar, (3) 

Pazarlama, (4) Fikri Mülkiyet Hakları, (5) Eğitimler, (6) Yazılım 

Geliştirme ve Veritabanı faaliyetleri, (7) Altyapı Güçlendirmeye 

Yönelik Faaliyetler, (8) Yenilik Yönetim Faaliyetleri 
• Yenilik, yıkıcı yenilikler veya artırımlı yenilikler olmak üzere iki 

tipte gerçekleşebilir.



ÇAĞRILAR
Her iki program için de farklı çağrı dokümanları yayınlanır.

Çağrı Duyurusunda Neler Yer Alır? 

1.Çağrı Kodu 

2.Çağrı Başlığı 

3.Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

4.Çağrı Konu ve Kapsamı 

5.Proje Değerlendirme Süreci 

6.Çağrı Takvimi 

7.Çağrıya Özel Şartlar 

8.İlgili Belgeler 

9.Ek Bilgi

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/ek_1_1501-cagri_duyurusu_2022-1.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/ek_2_1507-cagri_duyurusu_2022-1.pdf


ÖNCELİKLİ AR-GE ALANLARI
TEYDEB yerli ihtiyaçlar çerçevesinde öncelikli Ar-Ge alanları belirlemiştir. Projenin öncelikli alanda olması başvuru için ön koşul 
değildir. Kuruma sunulacak projeler, bu alanlardaysa değerlendirmede ek puanlama yapılır.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/tubitak_cp2021.pdf


ÖRNEK ÖNCELİKLİ ALAN ÇAĞRISI İZLEME

Önerilen teknoloji THS aralıkları

Örnek araştırma & geliştirme 
alanları

Hangi kaynak refere alınmış?

Tercih edilen proje paydaş yapısı



TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYESİ

KAVRAM TRL TAMAMLANAN GELİŞİM AŞAMASI TTO’NUN GETİRDİĞİ ÖNERİ

TEMEL ARAŞTIRMA 1 Temel prensipler gözlemlendi ve raporlandı. Akademinin ürettiği temel aşamadır ve araştırmacılar akademik fon 
kaynaklarına yönlendirilir.

TEKNOLOJİ ETÜDÜ 2 Teknoloji yaklaşımı ve/veya uygulaması formüle edildi
Araştırmacılar ARDEB desteğine yönlendirilir. Proje üniversite-sanayi 
işbirliğini içeriyorsa 1505 projeleri gibi ÜSİ projelerine yönlendirme 
sağlanabilir.

UYGULAMALI ARAŞTIRMA 3 Analitik ve tecrübeye dayalı olarak kritik işlev ve/veya özellik 
kanıtlandı

Bu safhada olan akademik çalışmalar ARDEB, özel sektör kurumları TEYDEB 
projelerine yönlendirilir.

LAB ÖLÇEKLİ PROTOTİP 4 Bileşen ve/veya tezgâh üstü doğrulaması laboratuvar ortamında 
yapıldı

Bu safhada olan akademik çalışmalar ARDEB, özel sektör kurumları TEYDEB 
projelerine yönlendirilir.

TEMEL PROTOTİP 5 Bileşen ve/veya tezgâh üstü doğrulaması uygun ortamda 
(benzetilmiş ortam) yapıldı

Bu aşama üniversiteden çok sanayi kuruluşlarını ilgilendirilir ve projeler 
ölçeğine göre TEYDEB yada HORIZON desteklerine yönlendirilir.

PERFORMANSI 
DOĞRULANMIŞ PROTOTİP 6 Sistem/alt sistem model ya da prototipi gösterimi uygun ortamda 

yapıldı
Sanayi veya girişim projeleridir. Proje sahipleri ilgili özel sektör ulusal/
uluslararası kamu Ar-Ge fonlarına yönlendirilir.

ÖN TİCARİ PROTOTİP 7 Teknoloji prototipi gerçek ortamda test edildi Sanayi veya girişim projeleridir. Proje sahipleri ilgili özel sektör ulusal/
uluslararası kamu Ar-Ge fonlarına yönlendirilir.

SERİ İMALATA HAZIR 
PROTOTİP 8 Teknoloji başarıyla gerçek ortamda faaliyet gösterdi Sanayi veya girişim projeleridir. Proje sahipleri ilgili özel sektör ulusal/

uluslararası kamu Ar-Ge fonlarına yönlendirilir.

TÜKETİYE HAZIR PROTOTİP 9 Gerçek sistem başarılı bir şekilde kanıtlandı Sanayi veya girişim projeleridir. Proje sahipleri ilgili özel sektör ulusal/
uluslararası kamu seri üretim/pazarlama fonlarına yönlendirilir.

TEYDEB Destekleri öncelikli alan çağrılarında genellikle teknoloji olgunluk seviyesi 4 - 8 arasındaki projelerin desteklenmesi hedeflenir.



DESTEKLENEN GİDERLER

Desteklenecek Proje Gider Grupları Açıklama

Personel Giderleri

• Hesaplamalarda, projede görev alacak personelin son 6 aylık SGK bordroları kullanılır. 
• Personellerin alabileceği maksimum ücret, personel mezuniyet derecesi ve iş deneyimi 

dahilinde belirli üst limitlerle desteklenir. 
• Personel maaşı hesaplamalarında, brüt ücret ve SGK İşveren ve İşsizlik İşveren payı 

dikkate alınır.

Seyahat Giderleri
• Proje ile doğrudan ilişkili seyahatler desteklenir. 
• Yalnızca ekonomi sınıfı ulaşım giderleri destek kapsamındadır. Konaklama, desteğe dahil 

değildir.

Alet-Teçhizat-Yayın ve Yazılım Giderleri
• Seri imalata yönelik olmayan alet-teçhizat ile her türlü yazılım, test cihazı ile proje 

araştırma safhasında gerekli olabilecek referans makale, standart, yayın vb. giderlerini 
kapsar.

Ar-Ge Kuruluşlarına Yaptırılan İşlere İlişkin Giderler
• Üniversite, teknokent firmaları, kamu araştırma kurumları vb.den alınacak bilimsel 

danışmanlık, test/analiz hizmetini kapsar.

Hizmet Alımı Giderleri
• Projenin özgün katkılarını sınırlandırmayacak standart işçilik giderleri, ara mamül imalat 

giderleri, yeminli mali müşavirlik giderlerini kapsar.

Malzeme Giderleri
• Proje kapsamında geliştirilecek olan prototip malzeme için gerekli her türlü malzemenin 

giderlerini kapsamaktadır.



PERSONEL GİDERLERİ

Mezuniyet Derecesi Kat Sayılar Destek Üst Limitleri (TL)

Lise ve Altı 3,00 15013,5

Ön Lisans 4,00 20016,00

Lisans - <48 ay deneyim 6,00 30024,00

Lisans - >48 ay deneyim 10,00 50040,00

Yüksek Lisans 10,00 50040,00

Doktora 12,00 60048,00

TEYDEB projelerinde görev alacak işletme personellerine verilecek üst limit, mezuniyet derecesi ve deneyime göre belirlenir. 
Personel maaş hesaplarında, başvuru tarihi öncesindeki 6 aylık resmi bordro bildirileri kullanılır.



1512 PROGRAMI SONRASI 
1507 PROGRAMI BAŞVURUSU

• 1512 BİGG çağrıları çerçevesinde sunulan ve başarıyla tamamlanan 

projelerin devam niteliğindeki Ar-Ge ve yenilik çalışmaları için 

projenin tamamlanma tarihi itibariyle 2 yıl içerisinde 1507 KOBİ Ar-Ge 

Başlangıç Destek Programı’na başvuru gerçekleştirilebilir. 

• 1512 sonrası 1507 programı başvuruları TÜBİTAK TEYDEB’in bu 

program için belirlediği çağrı zamanlarından bağımsız olarak 

yapılabilir. 

• 1512 sonrası 1507 programı başvurularında dönemsel destek 

bütçesinin %10’u kadar genel gider bütçesi ek desteği sunulur.



TEYDEB DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI

Başvuru TEYDEB Ön 
Değerlendirme

Revizyon

Hakem 
Değerlendirmesi

Kurul 
Değerlendirmesi Red

Ön değerlendirmede 
eksik tespiti

<60 Puan

>60 Puan

Proje Puanının 
Oluşturulması

Hakem + Kurul Puanı +  
Ek Puan

Sıralama ve Sonuç 
Bildirimi



TEYDEB İZLEME MEKANİZMASI

Proje Kabulü

Transfer Ödemesi 
TalebiSözleşme

Dönem Raporu
Dönem Raporu 

İzleme Dönem Hak Edişi

Her yıl Mart ve Eylül 
aylarında

Her yıl Nisan-Mayıs ve 
Ekim-Kasım aylarında

Her yıl Haziran ve Aralık 
aylarında

Proje süresince 6 ayda 1 tekrarlanır

Proje Kapanış 
Raporu

Projenin son 
döneminde

Projenin 
Sonlanması

BAŞARIYLA 
SONUÇLANMIŞ

Ticarileşme  
İzleme Süreci



REFERANS KAYNAKLAR
2022/1 dönemi çağrı dokümanları ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik referans alınmıştır.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/ek_1_1501-cagri_duyurusu_2022-1.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/ek_2_1507-cagri_duyurusu_2022-1.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_iii_8.pdf


DİĞER diPMO KAYNAKLARI

http://dipmo.net/2022/01/03/tubitak-teydeb-2022-yili-ar-ge-cagrilari/
http://dipmo.net/2020/01/06/tubitak-teydeb-projeleri-teknoloji-hazirlik-seviyesi-ths/
http://dipmo.net/2019/12/31/teydeb-arge-desteklerinde-cagrili-projeler/
http://dipmo.net/wp-content/uploads/T%C3%9CB%C4%B0TAK-%C3%96ncelikli-Ar-Ge-ve-Yenilik-Konular%C4%B1-2021.pdf


www.dipmo.net 
destek@dipmo.net 

Tüm hakları saklıdır.

http://www.dipmo.net
mailto:destek@dipmo.net

