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• Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de 

yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye 

şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim 

kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili 

mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve 

enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur. Programa, Müşteri Kuruluş ve 

Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir. 

 

 
 

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve 

teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt 

eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek 

sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

 

Destek Unsurları; 

• Proje süresi hiçbir durumda 24 ayı geçemez. 

• Proje bütçesinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak kısmı 1.000.000 TL (Bir Milyon 

Türk Lirası) ile sınırlıdır. 

• Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda 

destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75'i TÜBİTAK, kalan %25'i müşteri 

kuruluş tarafından karşılanır. Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun büyük 

ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60'ı 

TÜBİTAK, kalan %40'ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje bütçesinin 

TÜBİTAK ve müşteri kuruluş tarafından karşılanacak oranları, müşteri kuruluşun 

proje başvurusunu yaptığı tarihteki ölçeği dikkate alınarak belirlenir ve proje 

süresince bu oranlar değiştirilmez. Ancak TÜBİTAK’ın proje bütçesine yapacağı 

katkı 1.000.000 TL ile sınırlıdır. Bu destek oranlarına göre yapılan hesaplamada 

proje bütçesi için belirlenen TÜBİTAK payının 1.000.000 TL’yi geçmesi 

durumunda proje bütçesinin kalan kısmı müşteri kuruluş tarafından karşılanır. 

Proje Giderleri; 

• Personel ve Bursiyer Giderleri 

• Seyahat Giderleri 

• Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları 

• Hizmet Alımları 

• Malzeme Alımları 

• Proje Teşvik İkramiyesi 

 

 
 

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online 

olarak yapılabilir. 

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

1) Kimler Yararlanabilir? 

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm
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Destek programına proje başvuruları sadece elektronik ortamda 

http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje 

Değerlendirme ve İzleme Sistemi-PRODİS) üzerinden yapılabilmektedir. Söz konusu 

adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda proje başvuruları yapılmalıdır. 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

http://eteydeb.tubitak.gov.tr/

