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Proje başvurusu yapacak konsorsiyumun yapısında asgari bileşenler:  

Müşteri Kuruluş olarak:   

 Büyük ölçekli kuruluşun veya   

 KOBİ’nin  

Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşlar olarak:   

 Yapay zekâ teknolojileri üzerine çalışan en az bir KOBİ’nin ve  

 En az bir üniversite araştırma laboratuvarının/merkezinin ya da kamu araştırma 

merkezinin/enstitüsünün  

Ar-Ge’ye destek olmak ve katalizör görevi üstlenmek üzere Yapay Zekâ Enstitüsünün bulunması 

beklenmektedir. 

 

1711-YZE-2022 kodlu Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı yapay zekâ teknolojilerinin müşteri 

kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamayı 

ve Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemini harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. 

Program kapsamında ilk aşamada dört öncelikli alan desteklenecektir. Bu öncelikli alanlar: 

1) Akıllı Üretim Sistemleri, 

2) Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık, 

3) Finans Teknolojileri, 

4) İklim Değişikliğinin Etkileri olarak belirlenmiştir. 

Bu destek modelinde, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan müşteri kuruluşların, teknoloji 

sağlayıcı olarak en az bir şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma 

laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü 

ile konsorsiyum oluşturmaları beklenmektedir. Proje başvurusu yapacak konsorsiyumun başvuru 

öncesi bir iş birliği sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. 

Uluslararası Patent Başvurularında Sağlanan Destekler;  

Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşların aşağıdaki giderleri desteklenir:  

Sermaye şirketleri:  

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 (%20) Bu destek yalnızca Mikro KOBİ Ölçeğindeki kuruluşlara 

verilecektir.   

Üniversite/Araştırma Merkezleri  

a) Personel giderleri. 

b) Bursiyer giderleri 

c) Seyahat giderleri. 

d) Danışmanlık giderleri 

a) Hizmet alımı giderleri  

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

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/26723/1711_yapay_zeka_ekosistem_cagrisi_2022.pdf
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f) Malzeme ve sarf giderleri 

g) Kurum Hissesi (Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi’nin 95 inci 

maddesinin onbir, oniki ve onüçüncü fıkralarına göre tespit edilen oranda). 

Desteklenmeyen giderler:  Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesinde belirtilenleri 

ve aşağıdaki giderleri TÜBİTAK desteklemeyecektir:  

a) Proje ortaklarının birbirinden aldığı danışmanlık ve hizmet giderleri desteklenmez. 

b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Müşteri ya da 

Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan 

danışmanlık ve hizmet giderleri desteklenmez. 

c) Ticarileşme sürecindeki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenmez. 

Destek Oranı: Çağrı kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama 

tutarına uygulanacak destek oranları ile desteklenir.  

Müşteri Kuruluş büyük ölçekli kuruluş ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji 

Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %20’sini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a 

öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını 

Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Teknoloji Sağlayıcı 

Kuruluşun(ların) kendisi karşılamış olur. 

Müşteri Kuruluş KOBİ ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) 

tarafından beyan edilen giderin %10’unu Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a öder. TÜBİTAK giderleri 

değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %70’ini Teknoloji Sağlayıcı 

Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun(ların) kendisi 

karşılamış olur. Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderini 

TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama 

tutarının” %60’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi 

karşılamış olur. 

Destek oranı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf 

üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür. 

TÜBİTAK dönemlerde beyan edilen harcamaları değerlendirir ve “kabul edilen harcama 

tutarını” belirler. 

Müşteri kuruluş, büyük ölçekli kuruluş ise bu tutarının %20’sini;  

Müşteri Kuruluş KOBİ ise bu tutarın %10’unu karşılar. Geri kalan kısmını TÜBİTAK hibe destek olarak 

verir.  

 
 

Çağrının açılış tarihi   :11 Şubat 2022 

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt son tarihi :1 Nisan 2022, saat: 17:30 

Çağrı kapanış tarihi   :11 Nisan 2022, saat 23:59 

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması 6 İş Birliği Sözleşmesi ile ilgili eksiklikler 

istendiği tarihten itibaren en geç 14 takvim günü içinde tamamlanır. 

 

 
 

TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile irtibat için (Konsorsiyum Yapılanması ve İş Birliği Sözleşmeleri ile 

ilgili bilgi) https://yze.bilgem.tubitak.gov.tr | yze.iletisim@tubitak.gov.tr  | 0 262 675 21 05 

 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

TEYDEB ile irtibat için 

Osman AKÇATEPE 

osman.akcatepe@tubitak.gov.tr  

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı Ön Kayıt Birimi ile irtibat için 

teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr  

https://yze.bilgem.tubitak.gov.tr/
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