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1704 SAYEM programı çağrısında şartları belirtilen, büyük ölçekli kuruluşlar veya 

hedeflenen ürüne temel olacak teknolojiye ait önemli fikri mülkiyet haklarına sahip 

KOBİ’ler, Genel bütçe kapsamındaki idareler 

 

 
 

Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları 1704 

programı çağrısı kapsamındadır. SAYEM başvurusu yapıldığında hedeflenen ürünün 

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) en az 5, tercihen THS 6 olmalıdır. THS 5 ve üzerindeki 

teknolojiler kullanılarak ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesi ve THS 9’a getirilerek 

ticarileştirilmesi bu çağrı kapsamındadır. Yalnızca THS 8 ve THS 9 seviyesinden 

başlayan çalışmaları kapsayan başvurular çağrı kapsamı dışındadır. 

 

Ürünleştirme programı bütçesi üst sınırı: 

 

o Çağrıya başvuru yapacak platformların yapacakları başvurular için ÜPG 

toplam bütçesi üst sınırı 100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) olacaktır. Bütçe 

üst sınırına genel bütçe kapsamındaki idareler Proje Teşvik İkramiyesi ve 

kurum hissesi, sermaye şirketlerindeki genel gider desteği dâhil değildir. 

 

Ürünleştirme programı süresi üst sınırı: 

o ÜPG süresi; Ürünleştirme aşaması en fazla 48 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi 

bu süre aşılmaz. 

 

Desteklenen Giderler: 

1. Sermaye şirketlerinin desteklenen gider kalemleri 

a. Personel giderleri (Ürünleştirme Yol Haritası Yönetimi Projesinde sadece 

yürütücü kuruluşa ait personel gideri desteklenir. Ayrıca bkz. 9.2.b) 

b.  Seyahat giderleri 

c. Danışmanlık giderleri (Ayrıca bkz. SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrı Duyurusu 

Madde 10.2.a) 

d. Hizmet alımı giderleri (Ayrıca bkz. SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrı Duyurusu 

Madde 10.2.a) Kuruluşun ekonomik fizibilite raporu hazırlanması için 

hizmet alması ve raporunu da proje önerisi ekinde sunması durumunda 

söz konusu gider Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar kadar 

desteklenir. 

e. Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri 

f. Malzeme ve sarf giderleri 

g. Genel gider (üst limit 100.000 TL ve oranı proje destek tutarının en fazla 

%5’i) 

2. Genel bütçe kapsamındaki idareler desteklenen gider kalemleri 

a. Personel, bursiyer ve seyahat giderleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/1704_sanayi_yenilik_ag_mekanizmasi_sayem_yesil_donusum_cagrisi.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1704-sayem-sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1704-sayem-sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi


T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

 1704 - SANAYİ YENİLİK AĞ MEKANİZMASI (SAYEM) 

YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI 

 

ÖZET BİLGİ FORMU 

 

 

 

                                                                                                                                Son Güncelleme Tarihi:11/01/2023  www.yatirimadestek.gov.tr 2/2 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Destekler Platformu | www.yatirimadestek.gov.tr 

b. Kurum hissesi (Yükseköğretim Kurumları, Kamu kurumları, Kamu Araştırma 

Merkez ve Enstitüleri için %10) 

c. 6550 Sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış̧ araştırma altyapılarına, 

belirtilen üst sınırın % 20 fazlası eklenerek uygulanır. 

d. Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri 

e. Malzeme ve sarf giderleri 

f. Hizmet alımı giderleri (Ayrıca bkz. SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrı Duyurusu 

Madde 10.2.a) 

g. Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) 

 

Destek oranı: 

o ÜPG kapsamında desteklenen ÜYHY ve ÜP’ler dönemsel desteklemeye esas 

harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Programda 

uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ 

ölçeğindeki kuruluşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki idareler için 

%100’dür. 

 

 
 

1704 SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrısı TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana 

kadar sürekli başvuruya açıktır. 

 

 
 

SAYEM çağrısına başvuru yapmayı düşünen kurum/kuruluşların PRODİS başvurusu 

öncesinde sayem.basvuru@tubitak.gov.tr adresine e-posta atarak TÜBİTAK SAYEM 

sorumluları ile iletişime geçmesi önerilmektedir. Platformların oluşması ve gelişmesine 

katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

mailto:sayem.basvuru@tubitak.gov.tr

