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TÜBİTAK TEYDEB 
1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ 
DESTEKLEME PROGRAMI



TÜBİTAK TEYDEB 1501 Program Başvuru Şartları

Programdan, SANAYİ ölçeğindeki işletmeler ve KOBİ ölçeğindeki işletmeler faydalanabilir.

İkiyüz elli kişiden fazla çalışan istihdam eden 
ve yıllık net satış hasılatı veya mali 
bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş 
milyon Türk Lirasının üzerindeki işletmeler 
“SANAYİ” ölçeğindeki işletmeler programa 
başvurabilir.

SANAYİ ÖLÇEĞİNDEKİ FİRMALAR
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KOBİ ÖLÇEĞİNDEKİ FİRMALAR

TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç 
Destek Programı çerçevesinde proje hakkını 
tamamlamış ve/veya 500.000 TL’den daha 
yüksek proje bütçesine sahip “KOBİ” 
ölçeğindeki işletmeler programa başvurabilir.

ORTAK KRİTERLER

• Proje başvuru sahibi sermaye şirketi özelliği 
taşımalıdır. 

• Proje kapsamında, proje konusuyla ilgili en 
az bir lisans mezunu personel - tercihen 
mühendis- istihdam edilmesi zorunludur.

http://www.dipmo.net


TÜBİTAK TEYDEB 1501 Destek Oranı
2018 senesi itibariyle program kapsamında başvuru sahibinin KOBİ olup/olmama durumuna göre standart destek uygulaması söz konusudur.
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ 
İŞLETMELER

%60
KOBİ ÖLÇEĞİNDEKİ 

İŞLETMELER

%75

! Proje içeriği ve talep edilen gider uygunluklarına göre TÜBİTAK TEYDEB proje bileşenleri için ORANSAL DESTEK UYGULAMASI’nı devreye 

sokabilir. Oransal destek uygulaması hesabında;%40’tan az olmamak kaydıyla ilgili giderler proje süresinin %2’si kadar destlenir.

http://www.dipmo.net


TÜBİTAK TEYDEB 1501 Ar-Ge Kavramı

Kurum, sunulan projelerde Ar-Ge kavramının belirlenmesinde OSLO ve FRASCATI kılavuzlarında yer alan YENİLİK Sınıfı kavramlarını esas alır.

ÜRÜN YENİLİĞİ

Ürün yenil iğ i , teknik özell iklerde, 
bileşenlerde ve malzemelerde, ürünün 
içerdiği yazılımda, kullanıcı dostluğunda 
veya diğer işlevsel özelliklerde önemli 
derecede iyileştirmeleri içerir.

Mevcut bir üründe  
teknolojik iyileşme

Benzerleri pazarda mevcut  
firma için yeni bir ürün

Yeni bir platform ürün

Ülke için yeni bir ürün

Dünya için yeni bir ürün

SÜREÇ YENİLİĞİ

Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir 
üretim veya teslimat yönteminin hayata 
geçirilmesidir; tekniklerde, teçhizatta ve/
veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içerir.

Maliyet düşürücü veya standart/kalite yükseltici sonuçlar elde 
etmek amacıyla yeni teknikler geliştirmek

Üretimle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirmek
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TÜBİTAK TEYDEB 1501 Proje Bütçesi ve Kriterler
Program; proje içeriği ve kapsamına göre standart olarak 6 gider grubu dahilinde destek sunar.

Desteklenecek Proje Gider Grupları Açıklama

PERSONEL GİDERLERİ
• 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 İş Veren payı dahildir.

SEYAHAT GİDERLERİ • Yalnızca ekonomi sınıfı ulaşım giderleri destek kapsamındadır. Konaklama, desteğe dahil değildir.

ALET-TEÇHİZAT-YAZILIM-YAYIN GİDERLERİ • 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 KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLERE İLİŞKİN GİDERLER • Üniversite, teknokent firmaları, kamu araştırma kurumları vb.den alınacak bilimsel danışmanlık, test/analiz hizmetini 
kapsar.

HİZMET ALIMI GİDERLERİ • Projenin özgün katkılarını sınırlandırmayacak standart işçilik giderleri, ara mamül imalat giderleri, yeminli mali 
müşavirlik giderlerini kapsar.

MALZEME GİDERLERİ • Proje kapsamında geliştirilecek olan prototip malzeme için gerekli her türlü malzemenin giderlerini kapsamaktadır.

DESTEK ORANI  
%40 - 60

DESTEK SÜRESİ 
En fazla 36 ay

ÖDEMELER 
6 aylık periyotlarla
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BAŞVURU SAYISI 
Sınırsız

AKADEMİK DESTEK 
1 Milyon üzeri projelerde 
zorunlu

http://www.dipmo.net


TÜBİTAK TEYDEB 1501 Program İşleyiş Mekanizması
TÜBİTAK projelerinde süreç; BAŞVURU, DEĞERLENDİRME ve İZLEME olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleşir.

Proje Fizibilitesinin 
Hazırlanması

Proje Dosyasının Teslimi

Proje Başlangıç Tarihi

Proje Karar Ziyaretleri

Komite Kararı

Dönem Raporlarının 
Hazırlanması

Proje İzleme Ziyaretleri

Hak Edişler

Projenin Ar-Ge yönü, maliyetleri ve ekonomik öngörü bilgilerini içeren 
kurumun özel formatında hazırlanmış TEYDEB’e sunulacak olan proje 
dosyasıdır.

Elektronik ortamda hazırlanan proje firma onayı ile kuruma gönderilir.

Projenin başlangıç tarihi, projenin teslim tarihinin ilk günü kabul edilir.

Projenin değerlendirilmesi için TÜBİTAK, proje konusuyla ilişkili 
olabilecek akademisyen görevlendirir. Ziyaretler firmada gerçekleşir.

Proje sonuçlarına komite karar verir. Olumsuz sonuçlanan proje, aynı 
veya farklı projesini yeniden sunmak adına çalışmalarına başlar.

Olumlu sonuçlanan projeler için dönem raporları hazırlanır. Kurum, bir 
mali yılı Ocak - Haziran ve Temmuz - Aralık olmak üzere iki dönem 
dahilinde değerlendirir. Gerçekleşen harcamalar, takip eden proje 
döneminin ilk üç ayında kuruma beyan edilmelidir.

Projenin TÜBİTAK tarafından izlenmesinin sağlanması açısından bir 
akademisyen firmayı yeniden ziyaret eder ve verilen raporları denetler.

Firmanın kurumla karşılıklı yaptığı sözleşmeye istinaden, beyan edilen 
ve onaylanan harcamalar firmanın banka hesabına yatırılır. Süreç proje 
süresi boyunca devam eder.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME İZLEME

Direktif Proje Yönetim Ofisi
Mevzuat dahilinde, proje başvuru tarihini izleyen 90 gün içerisinde sonuç belirlenir.*

http://www.dipmo.net


TÜBİTAK TEYDEB 1501 Ön Ödeme ve 5746 Sayılı Kanun Uygulamaları
Süreçlerde, proje harcamaları yapıldıktan sonra, 6 aylık periyotlar dahilinde giderler kuruma beyan edilir ve uygun bulunan giderler proje sahibinin hesabına yatırılır.  

Proje kabul olduktan sonra teminat gösterilmesi şartıyla ödemeler, proje sahibinin açacağı özel hesaba yatırılabilir.
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ÖN ÖDEME / TRANSFER ÖDEMESİ

Proje kapsamında desteklenen giderlerin, en fazla %25’i; 
istenilen ön ödemenin %125’i kadar teminat veya kefalet 
mektubu göstermek kaydıyla kurumun projeye özel olarak 
açacağı hesaba yatırılır.

ÖRNEK HESAPLAMA 

Proje Bütçesi - 400.000 TL 
Talep Edilebilecek Maksimum Ön Ödeme Tutarı - 100.000 TL 
Kuruma Sunulması Gereken Teminat Tutarı - 125.000 TL

5746 AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ KANUNU UYGULAMASI

Ar-Ge personellerinin görev aldığı süre kadar; 
• SGK İşveren Payının %50’si 
• Gelir Vergisi muafiyeti 

 Lise ve Altı Personelin için %80’i 
 Doktora ve Yüksek Lisans Personeli için %95’i 
 Lisans personeli için %90’ı 

• Damga vergisinin %100’ü istisna kapsamındadır.

ÖRNEK HESAPLAMA 

Proje kapsamında mesaisinin TAMAMINI proje için harcayan ve aylık 2000 TL Brüt ücret alan ve 5510 sayılı kanundan faydalanan 
bir LİSANS mezunu personel için; 

5746 Sayılı Kanundan Faydalanmadığı Durumda SGK İşveren Payı - 410 TL 
5510 İndirimi - 100 TL 
SGK İş Veren Payı İndirimi - 155 TL 
Gelir Vergisi İndirimi (%15’lik vergi dilimi için) - 94,02 TL 
Damga Vergisi İndirimi - 15,18 TL 
Toplam 5746 İndirimi - 264,20 TL

http://www.dipmo.net


TÜBİTAK TEYDEB 1501 için Önemli Kaynaklar
Program ile ilgili detaylara ilgili doküman linklerinden kolay ulaşım sağlayın.
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DİREKTİF PROJE YÖNETİM OFİSİ

MADDELERLE 1501 KOBİ AR-GE 
BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK TEYDEB

1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ 

DESTEKLEME PROGRAMI YÖNETMELİK

TÜBİTAK TEYDEB

1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME 

PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

OSLO KILAVUZU

YENİLİK VERİLERİNİN TOPLANMASI VE 

YORUMLANMASI İÇİN İLKELER

FRASCATI KILAVUZU

ARAŞTIRMA VE DENEYSEL GELİŞTİRME 

TARAMALARI İÇİN ÖNERİLEN STANDART 
UYGULAMA

• Program, katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketlerinin Ar-Ge projelerini 
desteklemeyi hedeflemektedir. Pratik olarak sanayi ölçeğindeki işletmelerin başvuru 
gerçekleştirdiği programdan, 500.000 TL’den daha yüksek Ar-Ge harcamasına sahip KOBİ 
ölçeğindeki işletmelerde faydalanabilir. 

• Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 
yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, 
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni 
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli 
projeler desteklenmektedir. 

• Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı ay olup proje bütçe sınırı bulunmamaktadır. 
Program destek oranı, projenin her dönemi için ayrı ayrı hesaplanan dönemsel destek oranı en 
az yüzde kırk (%40), en fazla yüzde altmış (%60) olmaktadır. 

• Proje dönemlerinde aşağıdaki kriterlerin varlığı ve bu kriterlerin bütçesel değerleri destek 
oranının belirlenmesinde etkili olmaktadır: 
- Personel Yapısı - Doktoralı ve doktoralı olmayan personellere ait giderlerin desteklemeye 

esas tutar içindeki %’leri ve firmanın KOBİ veya Sanayi ölçeğine göre belirlenmiş katsayılar 
- Ar-Ge Giderleri - Proje kapsamında çalışan Ar-Ge kuruluşları ve üniversitelerin desteklemeye 

esas tutar içindeki %’leri 
- Projenin öncelikli alanlara uygunluğu 
- Proje sahibinin bir yıl öncesi bilançosuna göre Ar-Ge Harcamalarının Net Satış Hasılatına 

oranı 
- Projenin ortaklı olma durumu 
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TÜBİTAK TEYDEB  
1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ  

DESTEKLEME PROGRAMI

http://www.dipmo.net
https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_3_TR.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1501_uygulama_esaslari_239.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/teydeb-yonetmelik-290413.pdf
http://dipmo.net/wp-content/uploads/2016/05/TU%CC%88BI%CC%87TAK-TEYDEB-1501-Sanayi-Ar-Ge-Projeleri-Destekleme-Program%C4%B1_O%CC%88zet.pdf


TEŞEKKÜR EDERİZ.
Sorularınız için; info@dipmo.net 

www.dipmo.net
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