
TÜBİTAK SANAYİ YENİLİK AĞ MEKANİZMASI (SAYEM) ÇAĞRISI SIKÇA 
SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 

 
 
 
1. SAYEM Faz 1 sonucunda beklenen çıktılar/başarı ölçütleri nelerdir?  
Dönemsel Ar-Ge Yardımı İstek Formu ve Proje Sonuç Raporunda belirtilen çerçevede 
hazırlanmış bir Yol Haritası ve bu Yol Haritasını gerçekleştirecek bir konsorsiyumun 
oluşturulması beklenmektedir. 
 
2. SAYEM Faz 2 başvuruları hangi programa yapılacak? 
Faz 1’i başarıyla tamamlayan konsorsiyumların başvuracağı bir çağrı açılacaktır. 
 
3. Faz 2 başvuru sürecinde açılacak çağrılara Faz 1’de başarılı olan veya proje önerisi veren 
firmalar mı başvurabilecek yoksa çağrılar SAYEM Faz 1 başvurusu bulunmayanlar dahil tüm 
firmalara açık mı olacak? 
Faz 1’i başarıyla tamamlayan konsorsiyumlar Faz 2’ye başvurabilecektir. 
 
4. Faz 2’de başvuru değerlendirme kriterleri neler olacak?  
İlgili destek programı mevzuatı ve çağrı metnine göre başvuru ve değerlendirme kriterleri 
belirlenecektir. 
 
5. Faz 2 tahmini başvuru tarihleri, dosya hazırlama için verilecek süre ne kadar olacak?  
Faz 2 çağrısının 2020 yılı ikinci yarısında açılması ve Faz 1 sonunda yapılacak değerlendirme 
neticesinde Faz 2’ye proje hazırlanması için 3 ay süre verilmesi planlanmaktadır. 
 
6. Faz 2 proje süre ve bütçesi için üst limitlerin ne kadar olması planlanıyor?  
Yol Haritalarında belirtilecek proje sayı ve bütçeleri göz önünde bulundurularak yapılacak 
çalışma sonrasında, çağrı duyurusunda belirlenecektir.  
 
7. Faz 2 kapsamında araştırma için gerekli altyapı yatırımları desteklenecek mi?  
Mevcut proje desteklerinde olduğu gibi projenin geliştirilmesi için gerekli alet-teçhizat, 
malzeme vs. giderleri desteklenecektir. 
 
8. Faz 2 başvurularında yürütücü ve ortak kuruluşların yapısı ile ilgili sınırlama olacak mı? 
(Üniversite, kamu kuruluşu, özel sektör veya KOBİ’lerin başvuru yapması/ortak olması vb.)  
Üniversitelerin ortak kuruluş olarak yer alabilmesi için mevzuat çalışması yapılmaktadır. Bu 
çalışma Faz 2 çağrısı öncesi tamamlanamaması durumunda mevcut program hükümleri geçerli 
olacaktır. 
 
9. Faz 1 kapsamında yol haritasında sunulmayan ancak sonraki fizibilite çalışmaları sırasında 
ortaya çıkan yeni proje fikirleri Faz 2 projesi olarak sunulabilecek mi? Faz 2 başvurusu Faz 1 
de sunulan tek bir proje konusu ile sınırlı mı olacak?  
Faz 1 çağrı metninde belirtilen ilgili teknoloji alanlarının dışında farklı bir konu kapsamındaki 
projeler için uygun yeni bir SAYEM çağrısına başvuru yapılması beklenmektedir. 



Bunun dışında, Yol Haritasında, süresi boyunca her yıl bir kez revizyon yapılabileceği 
planlanmaktadır. Faz 1 çağrı metninde belirtilen hedef doğrultusunda yeni projeler bu şekilde 
yol haritasına eklenebilecektir.  
 

11. Faz 1’de yer alan konsorsiyum üyeleri Faz 2’ye nasıl eklenecek? (Ortaklık yapısı, hizmet 
alımı, danışmanlık vb modellerden hangisi kullanılacak)  
Konsorsiyum üyeleri ortak olarak veya hizmet alımı şeklinde projede yer alabilecektir. 
 
12. Ortaklık yapısı nasıl olacak? Ortaklar destekten nasıl faydalanacak?  
Ticari bir ortaklık beklentisi olmayacaktır, proje ortaklığı beklenmektedir. Fikri Mülkiyet 
Haklarının paylaşımı ile ilgili olarak Faz 1 sonunda bir ön planlamanın yapılmış olması 
beklenecektir. 
 
13. Ortaklıkta sayı sınırlaması olacak mı?  
Sayı sınırlaması olmayacaktır. 
 
14. Yurtdışındaki kuruluşlar projeye ortak olabilecek mi?  
Faz 2 için hizmet alımı veya danışmanlık şeklinde projede yer alabilecektir ancak mevzuat 
gereği %20 sınırı bulunmaktadır. 
 
15. Faz 2 projelerinde destekleme modeli nasıl olacak? Eş finansman, PTI vb. olacak mı?  
Mevcut destek programlarındaki yöntemler kullanılacaktır.  
 
16. Faz 2 kapsamında proje personeli nasıl oluşturulacak? Ortaklar personel 
görevlendirebilecek ve destek alabilecek mi?  

Ortaklı proje başvurusu yöntemi takip edilecektir. Tüm ortaklar gider beyan edebileceklerdir. 

17. Faz 2 kapsamında ön ödeme söz konusu olacak mıdır? 

Mevcut program mevzuatları kapsamında ön ödeme yapılabilecektir. 

 


