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T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

SANAYİ YENİLİK AĞ MEKANİZMASI
(SAYEM) 2. FAZ ÇAĞRISI

ÖZET BİLGİ FORMU
1) Kimler Yararlanabilir?
•

SAYEM Faz 1’i tamamlayarak SAYEM Faz 2’ye geçmeye hak kazanan Faz 1
Yürütücüleri başvuru yapabilir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
Ürünleştirme Yol Haritası kapsamında hedeflenen yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun
geliştirilmesi amacı ile konsorsiyumdaki kuruluşların birlikte yürütecekleri bu Ürünleştirme Projeleri
desteklenecektir.
Destekler Unsurları;
a)
b)
c)
d)

Personel giderleri, Seyahat giderleri
e) Malzeme ve sarf giderleri
Danışmanlık giderleri,
f) Bursiyer giderleri,
Hizmet alımı giderleri
g) Kurum hissesi (%10)
Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım
giderleri,
Destek Bütçesi;
• Ürünleştirme Programı toplam bütçesi üst sınırı 50.000.000 TL (elli milyon Türk Lirası)
olacaktır.
• Faz 1 aşamasında yer alan birden fazla konsorsiyumun iş birliği yaparak Faz 2
aşamasında tek bir konsorsiyum olursa toplam bütçesi üst sınırı 75.000.000 TL (yetmiş beş
milyon Türk Lirası) olarak uygulanacaktır.

Ürünleştirme Programı süresi; 1. Ürünleştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşur.
•
•
•

Ürünleştirme aşaması en fazla 48 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi bu süre aşılmaz.
Ticarileşme aşaması en fazla 12 aydır.
Ürünleştirme ve Ticarileşme aşamalarının toplamı, destek süresi olarak geçer.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Çağrı başvurusu için son tarihler aşağıdaki gibidir:
Çağrının açılış tarihi
19 Ekim 2020
Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih*
7 Mayıs 2021; Saat 17:30
Ürünleştirme Programı başvurularının PRODİS 1 Aralık 2020- 30 Haziran 2021 (saat 23:59’a kadar)
üzerinden alınması**
Ürünleştirme Programı başvurularındaki eksik İstendiği tarihten itibaren en geç 14 iş günü
belgelerin tamamlanması
içerisinde eksik belgeler tamamlanır.
* Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih,
gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a
ulaşmayan başvurular işleme alınmaz. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşlar
bilgilerinde değişiklik yoksa tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı
göndermeyecektir.
** Kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşların Ürünleştirme Programına ait öneriyi PRODİS
üzerinden göndereceği tarihlerdir. Ayrıca daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşlar
da bu tarih aralığında önerileri gönderebileceklerdir.
Kuruluş bazlı ön kayıt, "https://eteydeb.tubitak.gov.tr/duyurular.htm#duyuru_40" linkinde yer alan
açıklamaya göre yapılacaktır.

4) Başvuru Yeri Neresidir?
Başvurular PRODİS web adresinden yapılmaktadır. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı (TEYDEB) E-Posta: peren.karagin@tubitak.gov.tr, sayem@tubitak.gov.tr
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