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BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI –  

 SAN-TEZ PROGRAMI  

 

DESTEK ORANI :  
Bakanlık tarafından en fazla %75 destek verilir. Proje bütçesi 
için bir alt ve üst limit yoktur. 
 
KİMLER BASVURU YAPABİLİR? 
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik 
katma değer yaratan, tüm işletmeler ve üniversiteler işbirliği 
ile başvurabilir. 
 
DESTEKLENEN PROJELERİN SURESİ: 
San-Tez kapsamındaki projelerin destekleme suresi en fazla 
üç yıldır  
 

Ne Zaman Başvurulur? 
Yılda iki dönem proje başvurusu alınmaktadır.  15 Mart ve 
15 Ağustos  
Proje Başvuru Aşamaları  

  Sanayicimizin Ar-Ge ve teknoloji tabanlı bir ürün ile 
sonuçlanacak ihtiyacının belirlenmesi, 

  Tez konusu olarak üniversitede kabul edilmesi, 
  Bu konunun, üniversite ile işbirliği içinde San-Tez 

Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde 
projelendirilmesi  

  Başvuru dönemleri içerisinde Sanayi Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi. 

DESTEKLENEN GİDERLER (KDV Dahil) 
 

 
 
Desteklenmeyen giderler:  

 

Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, amortismanlar, yeniden değerlendirme maliyetleri, depozitolar, 
dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri, muhasebe, sekreterlik vb idari giderler, yönetim giderleri, brüt ücretin yanında 
teşvik, motivasyon vb. prim giderleri, personele nakdi ya da aynı olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri, sosyal 
yardımlaşma vakıf ödentileri, gidilen yerde yapılan taksi ve ulaşım harcamaları ve konaklama dışındaki giderler, yakıt 
giderleri, büro makineleri ve malzemeleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, kira (ofis, depo. stand, vb. kiralar), 
inşaat ve tesisat giderleri desteklenmez. 

 

•Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü 
kalıcı cihaz/donanım/kalıp/yazılım lisans bedeli/malzeme satın 
alma veya kiralama giderleri (Toplam proje bedelinin %65’ini 
geçmemelidir)

Makine Donanım 
Giderleri

•Projede çalışacak firma personellerine ödemeler (toplam aylık 
maksimum 1.900 TL olacak şekilde) ve

•Projede görevli olan öğretim elemanlarına ödenecek giderler 
Personel Giderleri

•Proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan 
deney gereçleri ve malzemeleri, küçük yedek parça, el aletleri 
ve deney hayvanları v.b.

Sarf Malzemesi Alım 
Giderleri

•Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb. gibi projeyle 
doğrudan ilgili seyahat giderleri ile proje personeline verilecek 
harcırah ve buna ilişkin diğer giderler.

•Proje ekibinin proje süresi içerisinde katılacağı en fazla 4 
uluslararası bilimsel toplantı ile ilgili giderler (katılım ücreti hariç).

Seyahat Giderleri

•Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, standart, nakliye, donanım 
bakım ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı v.b. 
gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan ve ayrıntılı 
olarak tanımlanmış, fatura ile belgelendirilebilecek işler

Hizmet Alımı 
Giderleri
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TÜBİTAK TEYDEB –  

1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 

 

DESTEK ORANI :  
Sabit  % 75 destek. Proje bütçesi üst limiti 500.000 TL 
 
KİMLER BASVURU YAPABİLİR? 
KOBİ’lerin TÜBİTAK’a sunduğu ilk üç projesi bu 
programdan destek alabilir. 
 
 
 
 

DESTEKLENEN PROJELERİN SURESİ: 
Projelerin destekleme suresi en fazla 18 aydır.  
 
Ne Zaman Başvurulur? 
Zaman sınırlaması yok. 

DESTEKLENEN GİDERLER (KDV hariç) 
 

 
 
 
Programda hangi giderler desteklenmez? 

Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmez. Ayrıca aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır:  

a) katma değer vergisi, 

b) her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları, 

c) amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,  

d) dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri,  

e) patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri, 

f) muhasebe giderleri, sekreterlik vb. idari giderler, 

g) huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim 
giderleri, 

•Proje faaliyetleri için kullanılacak, piyasadan hazır olarak alınacak 
alet/teçhizat/yazılım ve yayın alım giderleri 

Alet, teçhizat, 
prototip, kalıp, yazılım 

ve yayın alımları

•Firma personelinin projeye ayırdığı zaman oranında brüt ücretler 
üzerinden hesaplanır. Personel Giderleri

•Prototip veya deneme üretiminde kullanılacak veya geliştirilecek 
ürünün/sistemin bir parçası olacak; satın alınacak veya stoktan 
kullanılacak her türlü malzeme gideri. 

Malzeme ve sarf 
giderleri

• Proje personeli ve varsa danışmanların, veri toplama, yerinde 
inceleme, bilimsel etkinlikler vb. gibi projeyle doğrudan ilgili 
seyahat giderleri ile proje personeline verilecek harcırah ve buna 
ilişkin diğer giderler.

Seyahat giderleri

•Kuruluş ve/veya kişilerden alınan yurt içi veya yurt dışı eğitim, 
işçilik, ara mamül üretimi, kalıp tasarım ve üretimi, Yeminli Mali 
Müşavir hizmeti, proje hazırlama hizmeti vb.  

Yurtiçi ve yurtdışı 
danışmanlık hizmeti ve 

diğer hizmet alımları

•Projedeki Ar-Ge çalışması ile ilişkili, Üniversiteler, kamu ve özel 
sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan danışmanlıklar ile , test, 
deney, analiz vb hizmet alımlarına ait giderler bu bölümde 
verilmelidir.

Ar-Ge hizmet 
giderleri
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h) personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,  

i) kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,  

j) konaklama giderleri 

k) şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri, 

l) seyahatlerde araç kiralama giderleri, özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan seyahatlerde kullanılan yakıt 
giderleri, 

m) proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler, 

n) fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı, 

o) ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,  

p) telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,  

r) vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,  

s) ofis, depo, stand kira giderleri, 

t) inşaat ve tesisat giderleri,  

u) kırtasiye giderleri,  

v) CE (test giderleri desteklenir) ve kalite belgelendirme giderleri. 
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TÜBİTAK TEYDEB –  

1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 

 

DESTEK ORANI :  
Min. % 40 – Max. % 60 destek.  
Proje bütçesi üst limiti yoktur. 
 
Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde yirmi 
beşini (%25’ini) ve 500.000.-TL sınırını geçmemek üzere 
desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme 
yapılabilir 

KİMLER BASVURU YAPABİLİR? 
Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye 
şirketleri başvuru yapabilirler. 
 
DESTEKLENEN PROJELERİN SURESİ: 
Projelerin destekleme suresi en fazla 36 aydır.  
 
Ne Zaman Başvurulur? 
Zaman sınırlaması yok. 

DESTEKLENEN GİDERLER (KDV hariç) 
 

 
 
 
Programda hangi giderler desteklenmez? 

Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmez. Ayrıca aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır:  

 

a) katma değer vergisi, 

b) her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları, 

c) amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,  

d) dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri,  

e) patent, faydalı model, endüstriyel tasarım,coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri, 

f) AGY100, AGY300 doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe giderleri, , sekreterlik vb. idari 
giderler, 

•Proje faaliyetleri için kullanılacak, piyasadan hazır olarak alınacak 
alet/teçhizat/yazılım ve yayın alım giderleri 

Alet, teçhizat, 
prototip, kalıp, yazılım 

ve yayın alımları

•Firma personelinin projeye ayırdığı zaman oranında brüt ücretler 
üzerinden hesaplanır. Personel Giderleri

•Prototip veya deneme üretiminde kullanılacak veya geliştirilecek 
ürünün/sistemin bir parçası olacak; satın alınacak veya stoktan 
kullanılacak her türlü malzeme gideri. 

Malzeme ve sarf 
giderleri

• Proje personeli ve varsa danışmanların, veri toplama, yerinde 
inceleme, bilimsel etkinlikler vb. gibi projeyle doğrudan ilgili 
seyahat giderleri ile proje personeline verilecek harcırah ve buna 
ilişkin diğer giderler.

Seyahat giderleri

•Kuruluş ve/veya kişilerden alınan yurt içi veya yurt dışı eğitim, 
işçilik, ara mamül üretimi, kalıp tasarım ve üretimi, Yeminli Mali 
Müşavir hizmeti vb.  

Yurtiçi ve yurtdışı 
danışmanlık hizmeti ve 

diğer hizmet alımları

•Projedeki Ar-Ge çalışması ile ilişkili, Üniversiteler, kamu ve özel 
sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan danışmanlıklar ile , test, 
deney, analiz vb hizmet alımlarına ait giderler bu bölümde 
verilmelidir.

Ar-Ge hizmet 
giderleri
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g) huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim 
giderleri, 

h) personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,  

i) kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,  

j) konaklama giderleri, 

k) şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri, 

l) seyahatlerde araç kiralama giderleri, özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan seyahatlerde kullanılan yakıt 
giderleri, 

m) proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler, 

n) fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı, 

o) ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,  

p) telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,  

q) vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,  

r) ofis, depo, stand kira giderleri, 

s) inşaat ve tesisat giderleri,  

t) kırtasiye giderleri,  

u) CE (test giderleri desteklenir) ve kalite belgelendirme giderleri. 
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