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Müşteri Kuruluş, Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla 

Tedarikçi Kuruluşla işbirliği sözleşmesini imzalayan,  sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, 

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini ifade eder. Tedarikçi Kuruluş, Müşteri Kuruluş ile işbirliği 

anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ 

ölçeğinde sermaye şirketini ya da şirketlerini ifade eder. Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir 

Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş 

Müşteri Kuruluş olur. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan 

kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz. 

 

Bu çağrı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu 

ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Proje çıktısının müşteri kuruluş 

ve/veya tedarikçi kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının tedarikçi kuruluş 

tarafından gerçekleştirildiği; müşteri kuruluşun, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı 

sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri 

desteklenecektir. Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji 

alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. 

Tedarikçi Kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait olan aşağıdaki giderleri 

desteklenir: 

a) Personel giderleri. 

b) Seyahat giderleri. 

c) Danışmanlık giderleri 

d) Hizmet alımı giderleri 

e) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri. 

f) Malzeme ve sarf giderleri 

g) Genel gider desteği: üst limit 50.000 TL ve oran proje destek tutarının en fazla %5’i.  

Müşteri Kuruluşun aşağıdaki giderleri desteklenir: 

a) Yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetler yapan 

proje personelinin giderleri (Bu desteğin üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir).  

b) Genel gider desteği: üst limit 50.000 TL ve oranı proje destek tutarının en fazla %5’i. 

Proje süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz. 

Proje Bütçesi Üst Sınırı: Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 5.000.000 TL olacaktır. 

 
 

03 Ekim 2022 tarihinde açılan çağrılara proje başvuruları TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme 

Sistemi (PRODİS) üzerinden 10 Ekim 2022 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. TÜBİTAK 

tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrılar sürekli başvuruya açık olacaktır. 

 

 
 

Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) gönderilecektir. 

Bilgi için: 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 

TEYDEB Ön Kayıt Birimi 

teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr 

Esma ATILGAN 

Tel: 0312- 298 95 26 

1707@tubitak.gov.tr 
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