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TEYDEB

 Ülkemizde Ar-Ge yeteneğinin, Yenilikçilik kültürünün ve rekabet 

gücünün artırılmasına katkı sağlamak misyonu ile kurulmuş,

 Proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerine sağladığı desteklerle, ulusal yenilik-

girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve sürdürülebilirliğine sahip 
çıkmaktadır.

 Kamu kaynaklarından sağlanan Ar-Ge desteklerinin, bilgi ekonomisine 

geçişin kolaylaştırıcısı,Vizyon 2023 gibi ulusal hedeflere erişilmesine etkin 

katkı sağlaması,

 2018 yılı ile birlikte TEYDEB çalışma sistematiğinde ve destek 

programlarında da yenilikler planlanmıştır.

 2018 yılı ile birlikte halihazırda tüm teknoloji alanlarına açık Ar-Ge, yenilik 

ve girişimcilik destekleri için mevzuatları ayrı ayrı tanımlı 13 farklı 

program ile sağlanan destekler yerine yeni bir yaklaşım getirmiştir.



1995 - 2017 Yılları Arasında Ne Yapıldı?

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/teydeb_istatistikler_
2018_8mart.pdf



Proje Başvurularının Firma Ölçeğine Göre 
Dağılımı

Tübitak-Mart2018



1995-2017Yılları Arasında Proje 
Başvurularının İllere Göre Dağılımı(%)

Tübitak



Hibe Destek Tutarının İllere Göre Dağılımı
(İlk 20 İl/ 1995-2017) 

Tübitak



Desteklenen Projelerin Firma Ölçeğine Göre Dağılımı

Tübitak



PATENT  TESCİL SAYILARI



TEYDEB DESTEK SİSTEMİ 2.0



TEYDEB Programlarının Dönüşümü



TEYDEB Programlarının Dönüşümü



TEYDEB Yeni İşleyiş Sistematiği ve Süreçler



TEYDEB Çağrı Planı, TÇP hazırlık süreci

 TEYDEB Çağrı Planı tüm yıl içerisinde dönemsel olarak,

 Öncelikli alanlarda / sektörlerde

 hangi çağrılara çıkılacağını içereceği için yeni sistematiğin en kritik bileşeni 

olarak, paydaşlara yeterli hazırlık yapma ve işbirlikleri kurmak için zaman 

sunacaktır



Destek Sistemi 1.0 - 2.0 Farklar



2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) içinde yer alan Genel 
SADE altındaki Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açılmıştır

 Sanayi destekleri (SADE) çag ̆rılarında destek oranı büyük ölc ̧ekli kuruluşlar 

için %60, KOBİ’ler için %75 olarak belirlenmiştir.

 Projenin destek tutarının en fazla %20’si oranında genel gider desteği 

ödenebilecektir.

 Proje çıktısı değil, çıktının yaygın ekonomik etkisi önemli hale gelmiştir.

 Hakemler firmaya ziyarette bulunmayacak, hakemler bir önerge üzerinden 

değerlendirme yapacak ve puanlama sistemine geçilecektir. Hakem 

değerlendirmeleri sonucunda belirli bir puanın üzerinde kalan projeler Grup 

Yürütme Kurulu (GYK)’nın değerlendirmesine sunulacaktır



Kimler Başvurabilir

 a) Sermaye şirketleri,

 b) Gerçek kişiler,

 c) Yükseköğretim kurumları,

 ç) Kamu araştırma merkez ve enstitüleri,

 d) Eğitim ve araştırma hastaneleri,

 e) Kanunla kurulmuş vakıflar,

 f) İhracatçı birlikleri,

 g) Sanayi odaları, ticaret odaları,

ticaret ve sanayi odaları,

 ğ) Organize Sanayi Bölgeleri Tüzel Kişiliği,

 h) Araştırma Altyapıları.

a) Kanuni ve iş merkezi yurtdışında 

bulunan işletmelerin dar mükellefiyet 

statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik 

ve şubeleri,

b) Vakıflar (Kanunla kurulmuş vakıflar 

hariç),

c) Dernekler ve bunların iktisadi 

işletmeleri,

ç) Kooperatifler,

d) Birlikler (İhracatçı birlikleri hariç),

e) Adi ortaklıklar,

f) Şahıs şirketleri,

BAŞVURABİLİR BAŞVURAMAZ











DEĞERLENDİRME

 a) Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterlilig ̆i

 b) Projenin Yapılabilirlig ̆i

 c) Projenin Etkisi

Puanlama yukarda belirtilen üç boyut altında, her bir boyut için 10 üzerinden 

olmak üzere toplam 30 üzerinden yapılır.

Her bir boyutta 9 ve üzerinde puan alan projeler için destek kapsamı oluşturulur

Herhangi bir boyutta 3 ve altında puan alan projeler ile toplamda 9 ve altında 
puan projeler ic ̧in ret gerekçeleri hazırlanır.



Personel Giderleri

 1) Proje sahibi kuruluşta 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanlar,

 2) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, limited şirket ortakları ve 
limited şirket ortağı olan müdürler,

 3) Anonim şirket ortağı ya da limited şirket ortağı olan kamu kurum ve kuruluşları 
ile üniversite personeli.

 b) Personelin gideri ortalama aylık maliyete göre desteklenir.

 c) Proje personelinin aylık maliyeti, ilgili aydaki çıplak brüt ücreti, çıplak brüt 
ücrete isabet eden SGK işveren payları ve SGK işsizlik işveren payları dikkate 
alınarak belirlenir.

 d) Proje personelinin aylık olarak belirlenen maliyeti dikkate alınarak dönemsel 
ortalama aylık maliyeti hesaplanır. Personelin dönemsel belirlenen bu ortalama 
aylık maliyeti, personelin eğitimi dikkate alınarak brüt asgari ücretin aşağıda 
belirtilen katları ile sınırlandırılır;




