
TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAYAN FİRMALARIN PROJE BAŞVURUSU 

12.8.2022 itibariyle günceldir 

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarına Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ile 

kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler proje başvurusunda bulunabilmektedir. Ancak 

kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki 

Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi 

işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar programlara başvuru 

yapamazlar.  

1501 ve 1507 kodlu programlara Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketleri 

başvuru yapabilmektedir.  

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 

---------------------------------------- 

1509/1709 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile ülkemizde 

yerleşik kuruluşların EUREKA altında yer alan araçlara (EUREKA Küme, EUREKA Network, vb.) 

sundukları proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetleri 

desteklenmektedir. EUREKA programına katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma 

değer yaratan tüm kuruluşlar 1509 programından yararlanabilmektedir. Programın amacı, 

uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak 

destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası 

teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve 

deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme 

kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına 

katkı sağlamasıdır. 1509 programına başvurular sürekli açıktır. Ancak, çağrılı uluslararası 

programlara sunulacak projenin ilgili çağrının değerlendirme takvimine uygun şekilde 

TÜBİTAK’a sunulması beklenmektedir.  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-

programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-

programlari/icerik-ufuk-avrupa-programi  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-

programlari/icerik-1709-eureka-eurostars  

---------------------------------------- 

1515 programında alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası 

kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının geri ödemesiz (hibe) olarak 

destekliyoruz. Program kapsamında kurulan laboratuvarda geleceğin teknolojilerine ilişkin 
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THS 1-4 arasındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Uluslararası kuruluşların 

doğrudan TÜBİTAK’a başvuru için niyet beyanı sunabildikleri tek programdır. Niyet beyanı 

sunulabilmesi için yurtdışında yerleşik sermaye şirketlerinin son üç (3) yıl içerisinden herhangi 

bir yıldaki Ar-Ge harcamasının 15 milyon TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Niyet beyanının 

uygun bulunması halinde ana başvuru gerçekleştirilmektedir. Başvuru için destek kararı 

alınması halinde uluslararası kuruluşun Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarları  ile sözleşme 

imzalanmaktadır. Desteklenen gider kalemleri ve destek oranları gider kalemine göre farklılık 

arz etmekte olup,  destek kapsamına alınacak Türk Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri 

%75 destek oranı ile yurt dışındaki üniversiteler ve/veya araştırma merkezlerinden gelen Türk 

Uyruklu personel için %100’e kadar,  Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri, %25-

%100 arasında destek oranı ile, danışmanlık ve eğitim giderleri ise %75 destek oranı ile 

desteklenmektedir. Program kapsamında uygun bulunan personel giderlerinin %5’i kadar 

genel gider desteği verilmektedir. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-

oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi  

---------------------------------------- 

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin birden fazla TÜBİTAK desteklerinden yararlanma 

imkânı da vardır. Örneğin 1515’den yararlanan bir kuruluş 1707 Sipariş Ar-Ge Programında 

Müşteri Kuruluş olarak da yer alabilir. 1515 alan bir kuruluş SAYEM Konsorsiyumlarında da yer 

alabilir. 1515 alan bir kuruluş açılacak (bugün itibariyle açık çağrı mevcut değil 

www.hamle.gov.tr adresi takip edilebilir) HAMLE Çağrılarına çalışma alanı ile ilgili ise 

başvurabilir. 1515 desteği ile birlikte uygun olan TÜBİTAK ARDEB desteklerine de 

başvurulabilir. 1515 Desteği alan bir kuruluş aynı zamanda TÜBİTAK BİDEB programlarından 

yararlanan (yurtiçi ve yurt dışı lisansüstü eğitim destekleri, yurtdışından kısa/uzun süreli 

ziyaretçi araştırmacı destekleri, lider araştırmacı destekleri, …) personelleri de istihdam 

edebilir (özellikle araştırma personellerinin maliyetlerinin desteklenmesinde, nitelikli personel 

istihdamında faydalı olabilir).  

-------------------------------- 

Firmaların ihtiyaç duyduğu Ar-Ge tabanlı ürünlerin ya da süreçlerin, bu firmalar ve TÜBİTAK’ın 

eş finansmanı yoluyla, KOBİ’ler tarafından geliştirilmesi amacıyla 2020 yılında 1707 kodlu 

Sipariş Ar-Ge programını hayata geçirdik. Büyük ölçekli kuruluşlar bu program kapsamında 

Müşteri Kuruluş olarak yer alabilmektedirler. Sunulan projelerde Ar-Ge çalışmalarının 

Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi 

Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenmektedir. Başvuru ve destek 

süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir. Tüm sektörlerden ve tüm 

teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri 

desteklenebilecektir. Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması 

gerekmektedir ve pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem 

taşımaktadır. Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) 

geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi 

beklenmektedir.  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi
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https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1707-

siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi  

---------------------------------------- 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı 

doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları (TÜBİTAK, KOSGEB) tarafından sağlanan 

destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli 

sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek 

teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi 

haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkân ve kabiliyetlerinin 

ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeye 

katkı sağlayacak yatırım projelerinin uçtan uca yönetişim ve destek modeli ile hayata 

geçirilmesi hedeflenmektedir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Ar-Ge 

nitelikli projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların 

değerlendirilmesine yönelik süreçler TÜBİTAK 1511 kodlu program Uygulama Esaslarında 

belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir. HAMLE programı kapsamında 2021 

yılında 4 adet çağrı açılmıştır: Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri, 

Dijital Dönüşüm Çağrıları. Program kapsamındaki çağrı duyurularını Bakanlığımızın program 

için oluşturmuş olduğu internet adresinden (https://hamle.gov.tr) takip edebilirsiniz. 

https://www.hamle.gov.tr (Bakanlık web sayfası ve duyurular için) 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-

tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-pteknoloji-odakli 

(TÜBİTAK süreçleri için) 

---------------------------------------- 

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) çağrısı, ulusal yüksek/orta-yüksek teknoloji hedefleri 

doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma 

değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek amacıyla açılmıştır. Oluşturulacak SAYEM ile 

ülkemiz Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı sağlanarak yüksek/orta-yüksek teknolojili ve 

yüksek katma değerli ürün veya ürün grubunun geliştirilerek cari açığın azaltılması 

hedeflenmektedir. SAYEM çağrılarına başvurabilecek projelerin,  Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 

(THS 5) ve üzeri seviyedeki teknolojiler kullanılarak ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesine 

ve çağrı duyurusunda belirtilen NACE koduna yönelik olması gerekmektedir. SAYEM Çağrısı 

kapsamında sermaye şirketi, üniversite, araştırma merkezi ve kamu araştırma enstitüsü 

başvuru yapabilmektedir. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-sayem-

sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi 

---------------------------------------------- 

 

1702 – Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrıları ile yükseköğretim kurumları, 

araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama 
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teknoloji şirketleri tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda 

ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile Türkiye’de 

yerleşik sermaye şirketlerine aktarılması hedeflenmektedir. 1702 - Patent Tabanlı Teknoloji 

Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme 

bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak 

nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve 

ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile 

edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi 

olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı 

Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilmektedir. Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda 

belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da 

patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu 

teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına 

ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir. Proje kapsamında lisanslanacak veya 

devredilecek patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti alımları destek kapsamında 

değerlendirilmektedir.  

Projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenmektedir.  

Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri 

Kuruluşlar için %75’tir.  

Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için 

çağrıda belirtilen oranlara göre belirlenmektedir. Çağrı sonuç duyurularında ve/veya Başvuru 

Ret/Kabul yazılarında belirtilmektedir. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1702-

patent-tabanli-teknoloji-transferi-destekleme-cagrisi  

-------------------------------- 

TÜBİTAK tarafından verilen farklı destek programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye; 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari  (TEYDEB için) 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari  

linklerden ulaşabilirsiniz. 

Her bir destek programımızın kendi linkinden; Uygulama Esaslarına, Mevcut Çağrılara (Açık 

Çağrılar kısmından tüm başvuru yapılabilecekler mevcut, 1505 ve 1515 tüm yıl açıktır), 

başvuruda dikkat edilmesi gerekenlere, …v.b. ulaşılabilir. 

-------------------------------- 
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Türkiye’de yerleşik bir sermaye şirketi bulunmayan firmalar; 

Bu nedenle TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarına 1515 dışında başvuru 

yapamazlar (1515 için Niyet Beyanı kabul edilirse o zaman ülkemizde yerleşik bir sermaye 

şirketi ile süreç yürütülmelidir, bu aşamada ÖNDEG Grubumuz ve MADES Müdürlüğümüz 

destek olmaktadır).  

Bu firmalar, Türkiye’de yerleşik bir sermaye şirketi kurmaları halinde TEYDEB programlarına 

(KOBİ veya Büyük ölçekli olup olmama durumuna göre) başvuru yapabilme durumu 

olabilecektir.   

---------------------------------------- 

 

---------------------------------------- 

 

İletişim kurmak gerekirse yukarıdaki e-posta adresleri kullanılabilir. 


