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BİLGİ NOTU 

Konu : TÜBİTAK – “Ar-Ge Destek Programları” Ulusal Destek Tabanlı Teklif Çağrıları 
Tarih : 12/08/2020 

Hazırlayan : Taylan UĞUR - Elektrik Elektronik Mühendisi 

 

TÜBİTAK kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin 

kullanımını sağlamak amacıyla sanayide Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) 

ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik 

faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde açtığı programlarla desteklemektedir. 

Bu bağlamda, KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim 

duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme 

yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, 

kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının 

sağlanması beklenmektedir. 

 

BAŞVURU YAPILABİLECEK PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 

 

1) 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020/2 Çağrı Duyurusu 

Yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi 

veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 

konularında tüm sektör ve teknoloji alanlarında ki firmanın teknolojik rekabet gücünü 

artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 

 

Proje destek süresi en fazla 36 ay olup, sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvurusu 

kabul edilmektedir. Projenin bütçe sınırı bulunmamaktadır. 

 

2) 1507-Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020/2 Çağrı Duyurusu 

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut 

bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni 

üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü 

artıracaktır. 

 

KOBİ’LERİN PROJE SUNABİLECEĞİ KONU BAŞLIKLARI 

 

1 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

2 Enerji 

3 Tarım ve Gıda 

4 Makine İmalat 

5 Otomotiv 

6 Sağlık 

7 Sosyal ve Beşerî Bilimler 

8 Diğer Alanlar 
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Yukarıdaki sektörler ve teknoloji konuları altında öncelikli desteklenecek alanların (özel 

sektöre yönelik başlıklar değişebilir) proje konuları detaylı olarak aşağıdaki link adresinde 

verilmiştir. 

 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf 

 

PROJE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ 

 

1) Projelerin Ön Değerlendirilmesi 

 

Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş tarafından 

tamamlanmış olup, kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem 

bulunmamaktadır. 

Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet 

alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır. 

Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya 

endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.  

Proje endüstriyel Ar-Ge içermeyen ve sadece üretim/laboratuvar gibi altyapı 

oluşturmaya yönelik yatırım amaçlı bir projedir. 

Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje 

personeli yoktur. 

Proje önerisi daha önce TÜBİTAK Destek Programlarına sunulmuş ve reddedilmiştir. 

Daha önce sunulmuş olan projenin ret gerekçelerine yönelik değişiklik yapılmadan proje 

tekrar sunulmuştur. 

Proje önerisinde sunulan bilgiler projenin değerlendirilebilmesi için yetersizdir, kısıtlı 

düzeyde bilgi sunulmuştur. 

 

Ön değerlendirme sürecinde yukarıdaki kritik durumlara yapılır. Kritik bir tespit olduğunda 

projeler hakem değerlendirmesi başlatılmadan reddedilir. 

 

2) Hakem Değerlendirilmesi 

 

Hakem değerlendirilmesinde projeler detaylı olarak incelenerek kritik durumlara bakılır.  

Kritik durumların tespit edilmesi durumunda projeler, kurul puanlaması yapılmadan 

reddedilir. 

 

İlgili hakem ve kurul değerlendirilmesiyle proje puanı oluşturulur.  

▪ 1501 Sanayi Ar-Ge projeleri değerlendirme eşik değeri 60 puan 

▪ 1507 KOBİ Ar-Ge projeleri değerlendirme eşik değeri 50 puan 

Eşik değerlerinin altında kalan projeler reddedilip, değeri geçen projeler ilgili Yürütme 

Kurulu’na kabul edilmesi için önerilir. 

 

  

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf
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3) İlgili Yönetim Kurulu Değerlendirilmesi 

 

Yönetim Kurulu değerlendirmesi sonucu aşağıdaki kriterlerin sağlanması durumunda 

projelere ayrıca ek puan verilir.  

▪ Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı 

▪ Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması  

▪ Proje önerisinin aşağıdaki linkte sunulan Öncelikli Alanlardan birinde olması 

Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için kurul tarafından nihai karar 

verilir. 

 

PROJE TEKLİF ÇAĞRILARINA ERİŞİM VE BAŞVURU 

 

TÜBİTAK Proje Teklif Çağrılarına https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-

ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programlari-2020-yili-2-cagri-duyurularinda linkiyle 

erişilebilmektedir. 

 

Destek programları hakkında; Proje Başvuru Formu, Başvuru Kılavuzu ve gerekli diğer 

dokümanlar www.tubitak.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “Sanayi” alt sekmesine 

tıklayıp; 

 

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

 

başlıkları seçilerek sağ taraftaki menülerinden detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. 

 

Proje Teklif Çağrıları inceledikten sonra http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinde kayıtlı kullanıcı 

kaydınız ile sağ taraftaki menüden “PRODİS giriş” sekmesine tıklayarak proje önerilerinizi 

sunabilirsiniz. Kullanıcı kaydınız yok ise oluşturmak için yine sağ taraftaki menüden “Yeni 

Kullanıcı Kaydı” sekmesine tıklayarak oluşturabilirsiniz. 

 

Sisteme giriş yaptıktan sonra “Proje Ön Kayıt Formu” ve ön kayıt formunda belirtilen kuruluşa 

ait istenen diğer ek belgelerin posta veya kurye yoluyla TEYTEB Başkanlığına iletilmesi 

gerekmektedir. Gönderilen belgeler TÜBİTAK tarafından uygun görülürse ön kayıt işlemi 

gerçekleştirilir. 

 

Ön kayıt işlemini gerçekleştirmiş olmak başvurunun yapıldığı anlamına gelmemektedir. 

Başvuru tarihi, ön kayıt aşaması tamamlandıktan sonra proje önerisini hazırlayan kişi tarafından 

“Gönder” düğmesine basılarak gönderildiği tarih olacaktır. 

 

Proje gönderildikten sonra değerlendirme süreci başlatılacaktır. 

 

Ön kayıt için son başvuru 28 Ağustos 2020 (saat 17.00) tarihine kadardır. Bu tarihe kadar ön 

kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır. 
 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programlari-2020-yili-2-cagri-duyurularinda
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programlari-2020-yili-2-cagri-duyurularinda
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi
http://eteydeb.tubitak.gov.tr/

