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TÜBİTAK - TEYDEB 
D e s t e k  P r o g r a m l a r ı Ercan  ORHAN(*) 

ercan.orhan@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 
Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde 15 yılı aşkın süredir 
özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge nitelikli ve yenilik 
odaklı projeleri değerlendirilmekte, izlenmekte ve 
desteklenmektedir. TÜBİTAK tarafından, 1995 yılında 

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın da katılımıyla “Ar-Ge Yardımı” adıyla 
başlatılan sektör ve ölçek kısıtı olmayan sanayi (özel sektör) 
kuruluşlarına yönelik ilk hibe destek programının yanında, 2007 
yılından itibaren KOBİlere, genç girişimcilere ve uluslar arası 
işbirliklerine yönelik yeni destek programları başlatılmıştır.

Söz konusu destek programları ile özel sektörün yenilikçiliği 
hedefleyen Ar-Ge projelerinin desteklenmesi, özel sektörün 
Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını sağlayarak uluslararası 
düzeyde rekabet yeteneğimizi güçlendirmektedir. Programlar 
ile üniversite-sanayi işbirliğinin oluşmasına da katkı vererek, 
çağımızın en önemli ekonomik gelişme kaynağı olan bilimsel-
teknolojik bilginin toplumsal faydaya (ürüne) dönüştürülmesi 
süreci de desteklenmekte ve Ar-Ge’ye dayalı yenilikçiliğe daha 
fazla yatırım yapılması teşvik edilmektedir.

TÜBİTAK-TEYDEB tarafından yürütülen destek programları 
şunlardır:
1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,
1503-Proje Pazarları Destekleme Programı,
1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı,
1508-Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme 
Programı (TEKNOGİRİŞİM),
1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı.
Bu programlara ilişkin kısa bilgi aşağıda sunulmuştur.

(*) TÜBİTAK – Teknoloji ve Yenilik Destekleme Programları (TEYDEB) – 
Bilişim Teknolojileri Grubu 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde 15 yılı aşkın 
süredir özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge nitelikli ve yenilik odaklı projeleri değerlendirilmekte, 
izlenmekte ve desteklenmektedir. TÜBİTAK tarafından, 1995 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 
da katılımıyla “Ar-Ge Yardımı” adıyla başlatılan sektör ve ölçek kısıtı olmayan sanayi (özel sektör) 
kuruluşlarına yönelik ilk hibe destek programının yanında, 2007 yılından itibaren KOBİlere, genç 
girişimcilere ve uluslar arası işbirliklerine yönelik yeni destek programları başlatılmıştır.
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1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı:

Amacı:  Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet 
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında 
yürütülen Ar-Ge nitelikli projeleri desteklemek.

Kimler başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer 
yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan ülkemizde yerleşik tüm işletmeler 
proje başvurusunda bulunabilmektedir.

Başvuru süresi: Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Proje başvuruları http://
eteydeb.tubitak.gov.tr adresinde bulunan Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) 
uygulaması üzerinden on-line yapılmaktadır. Proje başvuruları sadece bu adresten yapılmakta 
olup, hiçbir şekilde basılı doküman kabul edilmemektedir.

Destekleme oranı: Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için destek, yüzde 50 - yüzde 60 oranlarında 
geri ödemesiz (hibe) şeklinde sağlanmaktadır. Bütçe üst sınır şartı yoktur.

Destekleme süresi: En çok 36 ay

1503 - TÜBİTAK Ar-Ge Proje Pazarı Destekleme Programı

Amacı:  Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için 
kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri 
veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik 
veya finansal katkıda bulunmak isteyen üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından 
temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla 
işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası 
etkinliklere finansal destek sağlamak. 

Kimler başvurabilir? Proje, pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret 
odası, ticaret ve sanayi odası veya ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı 
olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret 
ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda 
bulunabilir. Üniversiteler, Araştırma Kuruluşları ya da Sanayi Şemsiye Kuruluşları 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.
Sağlanan desteğin türü:

•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.

Sağlanan desteğin miktarı:  TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, 
etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. 
(2011 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 20.000 (yirmi bin) TL, söz konusu 
etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 25.000 (yirmi beş 
bin) TL olarak belirlenmiştir.) Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Amacı:  Bu program, KOBİ ölçeğindeki firmaları Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek 
için, firmalar tarafından sunulan ilk iki projenin avantajlı bir şekilde geri ödemesiz olarak 
desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Program ile KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin 
geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün 
geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma-teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve 
uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
Programa başvuran firmaların, 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 
Yönetmelik”teki KOBİ şartlarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca firmanın daha önceden TÜBİTAK 
Sanayi Ar-Ge desteklerinden hiç faydalanmamış ya da en fazla bir projesinin destek almış olması 
gerekmektedir.

Başvuru süresi: Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Proje başvuruları http://
eteydeb.tubitak.gov.tr adresinde bulunan Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) 
uygulaması üzerinden on-line yapılmaktadır. Proje başvuruları sadece bu adresten yapılmakta 
olup, hiçbir şekilde basılı doküman kabul edilmemektedir.
Sağlanan desteğin türü: Proje bütçesi 400.000 TL’ye kadar olan Ar-Ge nitelikli proje harcamaları 
için yüzde 75 oranında geri ödemesiz (hibe) şeklinde destek sağlanmaktadır.
Sağlanan desteğin miktarı:  Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için destek, yüzde 75’e varan 
oranlarda geri ödemesiz (hibe) şeklinde sağlanmaktadır. Proje Hazırlama ve Yeminli Mali Müşavir 
Giderleri de desteklenmektedir.
Destek süresi: Proje bazında en çok 18 ay

1508 - TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM),
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Amacı:  Ulusal strateji ve eylem planlarında vurgulanan bilgiye dayalı üretimin gerekliliği 
gerçeğinden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini 
ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli kişilerin bilgi ve araştırmalarını ticari ve 
katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek.

Kimler Başvurabilir: Lisans, Y. Lisans veya Doktora programını 5 yıl içerisinde tamamlamış 
genç girişimciler başvurabilir.

Sağlanan desteğin miktarı:  : En fazla 100.000 TL olmak üzere destek oranı tüzde75.

Sağlanan desteğin türü: Girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, 
alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, 
ısıtma ve iletişim giderlerinin bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir.

Destekleme süresi: Destek süresi 12 ay

1508-TEKNOGİRİŞİM Destek Programı için 2011 yılı proje çağrısı yapılmayacaktır.

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Amacı:  EUREKA, EUREKA Küme Projeleri, EUROSTARS, Ortak Teknoloji Girişimleri, CORNET, 
MNT-ERA.NET II ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan 
programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme 
projelerini desteklemek, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik 
kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, 
kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, 
edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin 
geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası 
pazarlarda yer almasına katkı sağlamak.

Diğer programlardan farkı:          
•Katılımcı ülkelerden bir veya daha fazla ortağı olması,
•Proje destek süresinde kısıtlama olmaması

Sağladığı fırsatlar:
•Uluslararası işbirliği yeteneğinin kazanılması
•Diğer uluslar arası programlara daha kolay erişim ve adaptasyon
•Uluslararası pazarlara erişim

Destek oranı: Büyük ölçekli firmalar için yüzde 60, KOBİ ölçekli firmalar için yüzde 75 oranı ile 
destek sağlanmaktadır.
Destekleme süresi: Uluslararası projenin destek süresi kadardır.
Destekleme bütçesi: Uluslararası projenin destek bütçesi kadardır.

Devamı gelecek sayıda…
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