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TÜBİTAK TEYDEB

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB);

• Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini 

desteklemek,

• Girişimcilik ve üniversite sanayi iş birliğini desteklemek,

• Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçi kültürünün ve rekabet 

gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.



TEYDEB Destekleri

Ar-Ge ve Yenilik Kavramları

TEYDEB Eğitim Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=bzaX3uySpZE&list=PLGJIAC_WeeL3BFlQQUFcqn76Iwx_yA0e4
https://www.youtube.com/watch?v=7nOJSXtdjbU&list=PLGJIAC_WeeL3BFlQQUFcqn76Iwx_yA0e4&index=2
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Projeleri

TÜBİTAK TEYDEB Destekleri



KOBİLER VE 

BÜYÜK ŞİRKETLER İÇİN 

DESTEKLER



• Özel Sektör Kuruluşları

Destek Süresi 18 aya kadar

Bütçe

• En fazla 600 bin TL

• Proje bütçesinin %25’ine kadar ön ödeme

(birden fazla)

• 1512 Programı 3. aşama başvurusunda  

%10 genel gider desteği 

Destek Oranı %75

Başvuru Dönemi
Yıl içerisinde yayımlanan çağrı dönemi 

boyunca

Başarılı 

projelerde 

“fikir sahibi 

araştırmacı”ya

7.500 TL teşvik 

ödülü

KOBİ’ler

İlk 5 proje

(2’si ortaklı olmak şartıyla)

1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

Açık Çağrı 

• Program kapsamında; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) 

ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 2020 yılı 1. Çağrısı açıldı. 

• Başvurular 02.01.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr

adresinden alınmaya başlanacaktır. 

Kimler Başvurabilir? Destek Özellikleri

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


• Özel Sektör Kuruluşları

Sadece KOBİ’ler

Destek Süresi 36 aya kadar

Bütçe

• Bütçe sınırı yok.

• Proje bütçesinin %25’ine kadar 

ön ödeme 

Destek Oranı KOBİ*                → %75

Başvuru Dönemi
Yıl içerisinde yayımlanan çağrı 

dönemi boyunca

Başarılı KOBİ 

projelerinde “fikir sahibi 

araştırmacı”ya 7.500 TL 

teşvik ödülü

1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Açık Çağrı 

• Program kapsamında; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) 

ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 2020 yılı 1. Çağrısı açıldı. 
• Başvurular 02.01.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden 

alınmaya başlanacaktır. 

Kimler Başvurabilir? Destek Özellikleri

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


YENİLİKLER
▪ Yerli malı alet/teçhizat/yazılım için %15 oranında ek destek verilecektir. 
▪ Kuruluşun ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için hizmet alması ve 

ekonomik fizibilite raporunu da proje önerisi ekinde sunması  durumunda söz 
konusu gider Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar (20.000 TL) kadar 
desteklenecektir. Bütçesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarın 
üzerinde olan projelerde ekonomik fizibilite raporunun sunulması zorunludur. 
(5.000.000 TL)*

▪ Proje bazında en fazla 150.000.-TL’na kadar senet karşılığı transfer ödemesi
yapılabilecektir.

▪ Kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilecektir.(2020/2. dönem çağrısından 
itibaren uygulama başlayacaktır) 

* 1501 ve 1511 Programlarında



▪ Yerli malı alet/teçhizat/yazılım için %15 oranında ek destek verilecektir. 
▪ Kuruluşlar bu kapsamda aldıkları alet/teçhizat/yazılımı beyan edecekler.

▪ İzleme aşamasında izleyici yerli malı belgesi olup olmadığını kontrol edecektir. 

▪ %15 oranında ek destek tutarı dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave 
edilecektir. 

▪ Rapor formatlarında ve sistemde değişiklik yapılması gerektiği için 1 Ekim 2019 
tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönemlere uygulanacaktır.

1501, 1507, 1509 ve 1511 Mevzuat Değişikliği-

Yerli Alet ve Teçhizat Kullanımının Teşvik Edilmesi



▪ Kuruluşun ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için hizmet alması ve 
ekonomik fizibilite raporunu da proje önerisi ekinde sunması  durumunda söz 
konusu gider Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar kadar desteklenecek. 
(20.000 TL)

▪ Bütçesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarın üzerinde olan projelerde 
ekonomik fizibilite raporunun sunulması zorunludur. (5.000.000 TL) (1501 ve 
1511)
▪ Ekonomik fizibilite raporuna ait belge tarihi en fazla proje başlama tarihinden 3 ay öncesine 

ait olabilecek.

▪ 1 Temmuz 2019 tarihinden sonraki proje başvurularında uygulanacaktır.

1501, 1507, 1509 ve 1511 Mevzuat Değişikliği-

Ekonomik Fizibilite Raporu 



1501, 1507, 1509 ve 1511 Mevzuat Değişikliği-

Senet Karşılığı Ön Ödeme

a) Proje bazında en fazla 150.000.-TL ’na kadar senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir. 
b) Kuruluşa aynı anda tek bir projesi için senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.
c) Senet karşılığı transfer ödemesi mahsup işlemi tamamlandıktan sonra varsa kuruluşun diğer projesi için 
de senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir. 
ç) Senet karşılığı transfer ödemesinin, en fazla iki dönemde mahsup edilmesi gerekir. 
d) Senet karşılığı transfer ödemesi mahsubu tamamlanan kuruluşların aynı projesi için teminat karşılığı 
transfer ödemesi yapılabilir.
e) Teminat karşılığı transfer ödemesi almış kuruluşun aynı projesi için senet karşılığı transfer ödemesi 
yapılmaz. 
f) Desteklenen herhangi bir projesinde senet karşılığı transfer ödemesi almış olmasına rağmen mahsup 
sonrası kalan tutarı ödememiş kuruluşlar ile senet karşılığı transfer ödemesini proje faaliyetleri dışında 
kullandığı tespit edilen kuruluşların projelerine tekrar senet karşılığı transfer ödemesi yapılmaz. 

Sistemde değişiklik yapılması gerektiği için 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra destek kararı verilen projelere 
uygulanacaktır.



1501/1507 Programlarının başvuru tarihi ve bütçesi belirli olan çağrılı programlara 

dönüştürülmesi ile aşağıdaki hedeflere katkı sağlanması öngörülmektedir.

▪Daha iyi bir bütçe yönetimi sağlanması

▪Projelerin yarıştırılarak bütçe imkanlarına göre 
en iyi projelerin desteklenmesi

▪Proje seçme aşamasında farklı politika araçlarının daha 
esnek ve etkin olarak kullanılması.

▪Kamu kaynaklarının ülke hedef ve ihtiyaçlarına yönelik 
belirlenmiş alanlardaki projelere yönlendirilmesi

1501 ve 1507 Destek Programlarının

Çağrılı Programa Dönüştürülmesi



KOBİ’ler

İlk 5 projenin desteklenmesi

(2’si ortaklı olmak şartıyla)

Yılda

2 kez – 6 aylık periyotlarla

2 aylık (Ocak-Şubat) ve (Temmuz-Ağustos) başvuru süreleri

4 ay değerlendirme süresi olan proje çağrıları açılması öngörülmektedir.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Başvuru Değerlendirme Başvuru Değerlendirme

1501 ve 1507 Destek Programlarının 

Çağrılı Programa Dönüştürülmesi



Proje başvuruları yapabilmek için ön kayıt  belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a 
evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.!

Çağrı Açılış Tarihi

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi*

Çağrı Kapanış Tarihi

02.01.2020 

10.02.2020 (Saat 17:00)

02.03.2020 (Saat 17:00)

1501 ve 1507 Destek Programlarının

Çağrılı Programa Dönüştürülmesi

Çağrı Takvimi – 2020 1. Çağrı



Projenin “NACE Kodu”, “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) Kodu”, “Teknoloji Hazırlık 
Seviyesi (THS Kodu)”

Gerçekleştirmiş oldukları diğer projelere ilişkin ticarileşme performansı (Kamudan son 3 yılda 
sağlanan toplam hibe destek tutarı, toplam satış miktarı, proje çıktısından kaynaklı ihracat 
tutarı, proje kapsamında alınan patent sayısı, proje kapsamında elde edilen lisans gelirleri)

Projenin çağrıda belirtilen öncelikli alanlar içerisinde yer alıp almadığı, yer alıyorsa hangi 
alanda yer aldığı

Desteklenen projelerin çıktılarına ilişkin; pazar payı, satış sonrası destek ve satış sonrası ürün 
iyileştirmeleri ve uluslararası fonlara proje başvurusu gerçekleştirme durumuna ilişkin bilgiler

Çağrılı 1501/1507 Başvuru Sürecinde Yeni Bilgiler



1501 ve 1507 Destek Programları Proje Değerlendirme - İş Akışı

! *Projeler başvurdukları andan itibaren (çağrı kapanmamış olsa da) ön değerlendirmeye alınacak ve uygun bulunan projeler hakem değerlendirmesine gönderilecektir.



▪Proje ön değerlendirme sonucu uygun bulunması durumunda proje 
için hakem değerlendirme süreci başlatılacaktır. 

▪Ön değerlendirmede Kurul tarafından kritik tespitlerin yapılması 
durumunda hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın proje ret 
kararı oluşturulacaktır.

▪Kritik tespitler hakem değerlendirmesi sonrasında tespit edilirse 
Yürütme Kurulu ret kararı oluşturacaktır.

Çağrılı 1501/1507 Değerlendirme Sistematiği Ön Değerlendirme



▪ Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş 
tarafından tamamlanmış olup, kuruluşun çözmesi gereken 
teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır.

▪ Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları 
hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.

▪ Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, 
kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.

▪ Proje endüstriyel Ar-Ge içermeyen ve sadece üretim/laboratuvar altyapısı 
oluşturmaya yönelik yatırım amaçlı bir projedir.

▪ Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir 
proje personeli yoktur.

Çağrılı 1501/1507 Değerlendirme Sistematiği - Kritik Tespitler



▪Hakem değerlendirme puanı Kurul Değerlendirme Eşik Puan üzerinde olan ve 
kritik tespiti olmayan projeler için proje başvuru bilgileri ve hakem 
değerlendirmeleri de dikkate alınarak Yürütme Kurulları tarafından da projeler 
puanlanır ve nihai proje puanı oluşturulur.

▪ İlgili Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmesi önerilen projeler için, varsa ek 
puan verilir (çağrıda belirtilen ek puan kriterleri).

▪Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.

Çağrılı 1501/1507 Değerlendirme Sistematiği –

Kabul Eşik Değeri ve Bütçe Eşik Değeri



▪Kabul Eşik Değeri üzerinde puan alan projeler için  aşağıdaki kriterlerin 
sağlanması durumunda ayrıca ek puan verilir. Bu durumda Kabul Eşik Değerin 
üzerinde ancak Bütçe Eşik Değerinin altında kalan belirli alan ve nitelikteki 
projelerin bütçe eşiği içine girmesi için öncelik sağlanır.

▪Geçmiş Desteklenen Projelerin Ticarileşme Performansı

▪Uluslararası Fonlara Başvuruda Bulunmuş Olunması

▪ Linkte sunulan Öncelikli Alanlarda Olması: 
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf

Çağrılı 1501/1507 Değerlendirme Sistematiği – Önceliklendirme

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf


SAYILARLA

TEKNOLOJİ VE YENİLİK

DESTEK PROGRAMLARI



*2019 sabit fiyatlarıyla

43.695 Proje Başvurusu

Desteklenen 22.247 Proje

12,4 Milyar TL Destek*

20,3 Milyar TL Ar-Ge Hacmi*

1995 - 2019 Yılları Arasında Ne Yapıldı?



Proje Başvurularının İllere Göre Dağılımı (1995-2019)



*2019 yılı Sabit Fiyatları İle

İzmir

2.929 Proje 
Başvurusu

Desteklenen 

1.573

Proje

Desteklenen 

762

Firma

639 Milyon TL

Hibe Destek*

Hibe 
Destekte 

Ege 
Bölgesi’nde 

1. 
Sırada

Hibe 
Destekte 

Türkiye’de 

5. 
Sırada

1995 – 2019 Yılları Arasında İzmir



http://www.tubitak.gov.tr > Destekler 

> Sanayi > Ulusal Programlar 

>icerik-tanitim-materyalleri

http://www.tubitak.gov.tr > Destekler > 

Sanayi > Ulusal Programlar >icerik-

basari-hikayeleri

Bilgilendirme

http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-tanitim-materyalleri
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-basari-hikayeleri


eteydeb.tubitak.gov.tr > Mevzuat ve Belgeler

Program Mevzuatı



Teşekkürler


