
SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ 
DESTEKLEME ÇAĞRISI

12 HAZİRAN 2020
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1. Özet

• KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi
ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek
gerek iş birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin
kullanımının sağlanması amacıyla “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş
Ar-Ge 2020)” açılmıştır.

2. Kapsam

• Çağrı metninde yer alan hükümler kapsamında ilgili çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi
Kuruluş ortak başvuru yapabilecek olup, başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri
Kuruluş olacaktır. Tedarikçi Kuruluşun ise KOBİ ölçeğinde olması gerekmektedir. Çağrı kapsamında konu
veya sektör sınırlaması bulunmamakta olup, tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından,
ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Çağrıya, Tedarikçi Kuruluşun
yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını
yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş ise, projenin hedeflendiği şekilde
yürütüldüğünü takip edecektir.
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3. Çağrının Amacı

• Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir
çıktılara dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

4. Desteklenecek Projeler

• Proje çıktısının Müşteri Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş
tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı;
hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

5. Çağrı Bütçesi ve Proje Üst Sınırı

• Projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL (otuz milyon Türk Lirası) olacaktır.
Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 2.500.000 TL (iki milyon beş yüz bin Türk Lirası) olacaktır.
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6. Proje Süresi 

• Proje süresi; 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ürün/süreç
geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

7. Desteklenen Gider Kalemleri

➢ Personel giderleri,
➢ Seyahat giderleri,
➢ Danışmanlık giderleri,
➢ Hizmet alımı giderleri,
➢ Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri,
➢ Malzeme ve sarf giderleri.
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8. Destek Oranı

• Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40'ını Tedarikçi Kuruluşa
öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği "kabul edilen harcama tutarının" %40'ını Tedarikçi
Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.

9. Çağrı Takvimi

Çağrının açılış tarihi 14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih* 17 Ağustos 2020; Saat 17:00

Başvuruların PRODİS üzerinden alınması** 15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 (saat 17:00'ye
kadar)

Proje başvurularındaki eksik belgelerin
tamamlanması***

İstendiği tarihten itibaren en geç 14 takvim günü
içerisinde eksik belgeler tamamlanır.
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10. Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar

• Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir. Bu şartları
sağlayan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Kobi tanımına uyan
işletmeler 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

11. Başvuru Yöntemi

• Başvurular tek aşamalı yapılacaktır. Ön kayıt işlemi süreçleri tamamlandıktan sonra proje önerisi
PRODİS üzerinden TÜBİTAK'a gönderilir.

12. Çağrıya Başvuru Koşulları

• Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek
aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur. Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır.
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13. İşbirliği Yapısı

• Proje başvurusu, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş tarafından tek bir proje başvurusu halinde, ortak
olarak sunulur. Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş aralarında bir işbirliği sözleşmesi imzalar.

• Proje kapsamındaki Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluşun yürütmesi beklenir. Müşteri Kuruluşun Ar-
Ge çalışmalarında kısmen de olsa görev alması durumunda bu çalışmalar projede gösterilebilir; ancak,
Müşteri Kuruluşun bu faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenmez.

• Her biri KOBİ olmak şartı ile birden fazla Tedarikçi Kuruluş proje ortağı olabilir. Müşteri Kuruluş KOBİ
veya büyük ölçekli işletme olabilir. Bir projede birden çok müşteri kuruluş olamaz.

14. Proje Değerlendirme Sistematiği

• Projeler, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesinin 5'inci Kısımının, 1 'inci Bölümü
(Hakem ile Değerlendirme ve Karar) çerçevesinde değerlendirilir. Hakem değerlendirmeleri ziyaretli
olarak yapılır.

15. Başvuru için Gerekli Belgeler

➢ Proje Önerisi,
➢ Ekonomik Fizibilite Raporu, 
➢ İşbirliği sözleşmesi,
➢ Taahhütnameler.



SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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