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14.05.2020 tarihinde TÜBİTAK tarafından siparişe dayalı Ar-Ge projelerinde KOBİlerin 

desteklenmesine ilişkin bir program açılmış olup, söz konusu destek programına ilişkin olarak 

tarafımızca yayımlanmış 2020/19 sayılı sirkülerde söz konusu destek programına ilişkin 

bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu sirkülere buradan ulaşabilirsiniz. 

Söz konusu destekleme programına ilişkin merak edilen diğer konular ve sıkça sorulan 

sorular ise şunlardır: 

 

1. Söz Konusu Programa Yapılacak Olan Başvurular İçin Belirlenen Takvim 

Nedir? 

 

2. Büyük Ölçekli Firmalar Başvurabiliyor Mu?  

• Evet. 01 Temmuz 2019’dan itibaren TEYDEB’e başvuru yapamayan büyük 

ölçekli işletmeler dolaylı olarak yeniden programa katılım sağlamış 

olmaktadırlar. Daha önceden %60 hibe oranı ile desteklenen büyük ölçekli 

işletmeler dolaylı olarak yine aynı oranda desteklenmiş olmaktadır.  Destek 

oranı aynı olsa da en önemli fark ar-ge personelleri için destek alamamalarıdır. 

• Bu kuruluşla müşteri kuruluşun statüsünde olacakları için giderleri hiçbir şekilde 

desteklenmez. 

3. Bir Müşteri Şart Mı?  

• Evet. Program tanımlı ve satın alıcısı hazır bir problemin KOBİ ar-ge kapasitesi 

ile çözülmesini istiyor. Dolayısı ile bir müşteri ve çözümü istenen bir problem 

olmalıdır. Bu durumda müşteri aynı zamanda işbirliği kuruluşu olmaktadır.  

• Müşteri Kuruluş Tanımı: 

o Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması 

amacıyla Tedarikçi Kuruluşla işbirliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne 

ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleridir. 

4. Ticarileşme Ne Kadar Önemli?  

https://www.universalpartners.com.tr/dosyalar/202019-150520125246.pdf


• Bugüne kadarki TEYDEB programlarında hiç olmadığı kadar önemli. Çünkü, Son 

12 yıllık destekler sonucunda ar-ge’nin ticarileşmesi performansının yeterli 

olmaması ve bu kanalla istenen katma değerin oluşturulamaması nedeni ile 

program ticarileşme bileşenine çok daha fazla odaklanmaktadır. 

5. Fizibilite Raporunun İçeriği Ne Olmalı? 

• Fizibilite Raporu bu program ile TEYDEB projelerinde artık zorunluk haline 

gelmiştir. Bu doküman ile çıktının ticarileşmesinin  

o Teknolojik  

o Ekonomik  

o Mali  

o Orta/uzun zaman perspektifinde tahmine dayalı 

Kanıtları sunulmalıdır. Fizibilite çalışması, hazırlık ve dokümantasyon emeği açısından 

ana dokümandan daha yoğun olacaktır. 

• Fizibilite Raporu: Proje önerisinin ekinde verilen ve proje çıktısının teknik 

fizibilitesini, pazar araştırmasını, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü 

açısından beklenen etkisini, üretim, satış ve pazarlama stratejilerini, varsa ilave 

yatırım planını, yıllara göre satış hedeflerini ve karlılık projeksiyonu gibi bilgileri 

içeren dokümandır. 

6. Başvuruyu Kim Yapmalıdır? 

• Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar. 

Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur. 

7. Desteklenen Aşamalar Nelerdir? 

• Proje süresi; 

o Ürün/süreç geliştirme ve 

o Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ürün/süreç geliştirme 

aşaması en fazla 24 aydır. 

o Ticarileşme aşaması: Proje sonuçlarının takibi amacıyla kullanılan 

süredir. En fazla 24 aydır. Destek kararı alınan projeler için bu süreyi 



TÜBİTAK belirler. Bu aşamaya dair giderler desteklenmez. Tüm projeler 

için başlangıçta varsayılan ticarileşme süresi 24 ay olacaktır. 

8. Programda Ön Ödeme Var Mıdır? 

• Hayır. 

9. İşbirliği Protokolünün İçeriği Ne Olmalı 

• İşbirliği sözleşmesi: Müşteri ve Tedarikçi Kuruluş/Kuruluşlar arasında imzalanan, 

proje başvurusu ekinde TÜBİTAK’a sunulan; projenin tarifi, tarafların 

sorumlulukları, fikri hakların paylaşımı ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi 

konularda, bu Uygulama Esasları ve bağlı mevzuatta düzenlenmeyen hususlara 

ilişkin hükümleri belirleyen sözleşmedir.  

• Fikri mülkiyet hakları, lisans satışı, royalti geliri gibi detaylar bu sözleşmede 

tanımlanmalıdır. 

10. Ar Ge Siparişini Alan Tedarikçi KOBİ Bu Aşamada Kar Eder Mi? 

• Kabul edilen toplam proje giderlerin 

o %40′ ı müşteri kuruluş  

o %40′ ı TÜBİTAK  

Tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda %20’lik gider ar-ge siparişini alan tedarikçi 

KOBİ’nin üzerine kalmaktadır. Dolayısı ile siparişten proje aşamasında giderlerini kurtarması 

veya kar etmesi mümkün değildir.  Bu da ticarileşme aşamasından sonraki dönemde 

geliştirilen ürün satışlarından elde edilen gelire ihtiyaç duyacağı açıktır. 

• Program kapsamındaki İşbirliği Protokolü’ de bunun için istenmektedir. 

11. Ar-Ge Merkezleri Programa Dahil Olabilir Mi? 

• Evet, dahil olabilir. Hatta bu açık inovasyon kapsamında kendisinin yapamadığı 

Ar-Ge çalışmalarının dışarıya yaptırılması konusunda olumlu bir etkiye de neden 

olabilecektir. Ar-Ge merkezlerinin bu konuya eğilmelerini tavsiye ederiz. 

12. Birden Fazla Başvuru Yapılabilir Mi? 

• Buna engel bir detay görünmüyor çağrı metninde. Ancak sınırlı bir destek 

bütçesi olacağı için ve her bir başvuruda “fizibilite raporu” da gerekeceğinden 

güçlü görünen tek bir başvuru ile ilerlemek doğru olabilir. 



13. Başvurudan Önce Nelere Dikkat Edilmeli? 

• Gerçek tanımlı bir problem olmalı 

• Teknoloji sınıfı tercihen “Orta-Yüksek” olmalı 

• Proje çıktısı tercihen ölçeklenebilir bir ithal ikamesi ve/veya ihracat 

potansiyeline sahip olmalı veya proje sonunda az miktarda üretimi olacaksa 

kritik bir tedariki (savunma sanayi vb..) sağlamalı  

• Ar-Ge Siparişini alan tedarikçi KOBİ probleme çözüm getirebilecek araştırma 

geliştirme altyapısına sahip olmalı 

• Ar-Ge Siparişini alan tedarikçi KOBİ kısa dönemde giderlerin en az %20’nin 

kendisi tarafından karşılanacağını bilmeli 

• Taraflar uzun süreli bir işbirliği için anlaşabiliyor olmalı 

• Detaylı bir fizibilite ortaya konulabiliyor olmalı 

Bilgilerinize sunulur. 

                             Saygılarımızla    

Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. 

 

 

 

 


