


Program Yapısı



Programın Amacı

Programın amacı, üniversite, araştırma altyapıları, kamu

araştırma enstitüleri vb. kurumlardaki bilgi birikiminin, KOBİ

veya büyük ölçekteki kuruluşlar tarafından yeni ürüne veya

sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamaktır.



Destek Miktarı

• Proje bütçe üst sınırı 1.000.000 TL 

• Proje bütçesine ek olarak;

– Proje Teşvik İkramiyesi 

– Proje Kurum Hissesi (% 5)

• Destek süresi üst sınırı 24 ay



Kimler Müşteri Kuruluş Olabilir?

• Türkiye’de yerleşik KOBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri 

Müşteri Kuruluş olarak 1505 programına başvurabilirler.

• ‘Müşteri Kuruluş Proje Sorumlusu’ proje konusu ile ilgili en az lisans 

derecesine sahip olmalıdır.

• Bir 1505 projesinde ‘Proje Ekibi’nde yer alan kişilerin veya bunların 

birinci dereceden yakınlarının ortak oldukları veya yönetim organlarında 

görev aldıkları şirketler, o projede Müşteri Kuruluş olamazlar. 



Kimler Yürütücü Kuruluş Olabilir?

• Üniversiteler

• Araştırma Altyapıları

• Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri

• Eğitim ve Araştırma Hastaneleri



Proje Ekibi

• Proje Ekibi;

– Yürütücü Kuruluşta çalışan bir Proje Yürütücüsü

– Araştırmacılar

– Yardımcı personel

– Bursiyerler

• Yürütücü Kuruluş dışındaki üniversitelerden, kamu araştırma merkez ve

enstitülerinden ve eğitim ve araştırma hastanelerinden araştırmacı,

yardımcı personel ve bursiyerler de proje ekibinde yer alabilir.



Desteklenen Gider Kalemleri

• Personel Giderleri

– Sözleşmeli Personel 

– Bursiyer

• Seyahat Giderleri

• Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

• Hizmet Alımları

– Proje bütçesinin %20’sini geçemez

– Müşteri kuruluş proje sorumlusu personel giderleri için bütçenin 

%10’u tutarında hizmet alımı yapılabilir

• Malzeme Alımları



Proje Teşvik İkramiyesi Sınırları

Proje Ekibi Geçerli Üst Sınır

Proje Yürütücüsü 2.500 TL/ay

Araştırmacı 1.500 TL/ay

Yardımcı Personel 1.500 TL/ay

• Bir çalışanın bir ayda alabileceği PTİ, çalıştığı kurumdan aldığı brüt 

ücretin %75’ini geçemez.

• Bir projede verilecek toplam PTİ, Proje Yürütücüsü için belirlenen üst 

limitin proje süresi ile çarpımının 2,5 katını geçemez (2,500 TL x 2,5 x 

proje süresi),

• Aynı veya farklı projelerden bir kişiye aynı anda hem PTİ hem de proje 

personeli gideri olarak aylık ücret ödemesi yapılamaz.



Burs Sınırları

Çalışan(*) Çalışmayan BİDEB Bursu 

ile beraber

Yüksek Lisans Öğrencisi 550 TL 3.000 TL 3.500 TL

Doktora Öğrencisi 650 TL 3.500 TL 4.500 TL

Doktora/Tıpta Uzmanlık

Derecesi Sahibi (**)

- 4.500 TL 6.000 TL

(*) Bursiyer adına bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödeniyor ise 

“çalışıyor olarak nitelendirilir.

(**) Herhangi bir kurum/işyerinde çalışmamalı, 40 yaşını doldurmamış 

olmalı ve doktora derecesini alalı 5 yılı geçmemiş olmalıdır.



Proje Başvurusu Süreci



Proje Nedir?

• Proje eşsiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için 

üstlenilmiş geçici bir girişimdir.

– Eşsiz: Proje faaliyetlerinin rutin faaliyetlerden farkını

– Ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak: Projenin tanımlı hedefleri 

olduğunu

– Geçici: Proje hedeflerine ulaşıldığında üstlenilen girişimin 

sonlanacağını ifade eder. 



Proje Üçgeni

• Risk

• İnsan kaynağı

• Tedarik

• Entegrasyon

• Kalite

• İletişim

kapsam



Başvuru Süreci

• Bölüm A Proje ve Kuruluş Bilgileri

• Bölüm B Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

• Bölüm C Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı

• Bölüm D Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

• Bölüm E Proje Bütçesi

• Bölüm F Ekler



Başvuru Süreci

Kullanıcı 
kaydı

Proje ön 
bilgilerinin 
girilmesi

Yetkilendirme 
belgelerinin 
TÜBİTAK’a 

gönderilmesi

https://eteydeb.tubitak.gov.tr



Başvuru Süreci



Başvuru Süreci



Öneriler

• Proje ön kaydını tamamladıktan sonra PRODİS üzerindeki 
alanları doldurmaya daha sonra başlayabilirsiniz.

• Proje önerisinin hazırlanmasında Word formatındaki 
şablonlardan faydalanabilirsiniz.

• Proje önerisinin hazırlanması bir grup işidir. Bazı kısımlara ait 
içeriğin hazırlanması için bütün grup beraber çalışabilir. Bazı 
kısımlar grup üyelerine atanabilir.

• Şablonu inceleyerek rol ve sorumlulukları belirleyebilirsiniz.



Şablon Dokümanlar

• https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-

programlari/1505/icerik-basvuru-formlari

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1505/icerik-basvuru-formlari


İlerleme Durumu



Projenin Başlatılma Gerekçesi ve Amacı

• Projenin Başlatılma Gerekçesi  Problemin tanımı

• Projenin Amacı  Çözüm önerisi



Problem Tanımında Olması Beklenen Unsurlar

• Hedeflenen sorun ve kullanıcı ihtiyacı (insan odaklı)

• Problemin kaynağı

• Problemin neden olduğu sonuçlar

• Bu problem çözülmezse gelecekte oluşacak etki

• Problemin çözümünün getirdiği fırsatlar



Double Diamond Design Process

Problem Çözüm

Keşfet Tanımla Geliştir Uygula

- Vizyon

- İsterler

Başvuru Aşaması Destek Aşaması



Problem Tanımı ve Çözüm Önerisi Örneği

• Problem Tanımı

– Dünya genelinde 4 milyon bebek doğduktan 1 ay sonra ölmektedir. Bu bebeklerin 1 

milyonu doğdukları gün hayatlarını kaybetmektedir.

– Erken doğan bebekler vücut sıcaklıklarını koruyacak yağ miktarına ya da metabolizma 

hızına ulaşıncaya kadar düzenli bir ısı kaynağına (kuvöz) ihtiyaç duyar. 1,8 milyon bebek 

bu nedenle ölmektedir.

– Gelişmiş ülkelerdeki hastaneler için tasarlanan kuvözlerin fiyatı 30.000 USD civarındadır.

– Geri kalmış/gelişmekte olan ülkeler için bu fiyat önemli bir bariyer oluşturmaktadır. 

• Çözüm Önerisi

– Az gelişmiş ülkelere kuvöz ünitesi bağışlanarak bu problem çözülebilir.



Problem Tanımı – Keşif Aşaması

• Gelişmiş ülkeler için tasarlanmış kuvöz üniteleri voltaj 
dalgalanmaları gibi durumlara karşı hassastır.

• Hastane personeli genelde bu cihazları çalıştıracak yetkinlikte 
değildir.

• Arıza durumunda bu cihazlara yedek parça ulaştırmak mümkün 
olmamaktadır.

• Bakım ve onarım için uzman personel eksikliği vardır.

• Bağışlanan kuvöz üniteleri kısa bir süre sonra kullanılmaz hale 
gelmektedir.



Projenin Amacı - NeoNurture

• Gazlı içecekler, sigara ve otomobil parçaları dünya genelinde kolayca 

bulunabilmektedir.

• Otomotiv sektörünün yaygın dağıtım ağı sayesinde parça tedariği önemli bir problem 

olmaktan çıkmıştır. Ayrıca otomobillere bakım/onarım yapabilecek personel de 

bulunmaktadır.

• Projenin amacı tamamen otomobil parçalarından oluşan bir kuvöz yapmaktır.



Projenin Amacı - NeoNurture



Projenin Başlatılma Gerekçeleri ve Amacı

• Projenin başlatılma gerekçeleri ve amacını tanımladıktan sonra bir iç değerlendirme 
yapılması gerekmektedir.

– Odaklanılan problem ne kadar kritik?

– Varsayımlarımız doğru mu?

– Önerilen çözüm bu probleme uygun mu?

– Olmayan bir problem aşırı mühendislikle mi çözülüyor?

– Proje sonucunda ortaya nasıl bir değer çıkacak?

– Proje çıktılarının ticarileşme potansiyeli nedir?

• Bu sorulara net ve tatmin edici cevaplar verebiliyorsanız AGY105 B2.1 ve B.2.2 kısımlarını 
hazırlayabilirsiniz.



İlerleme Durumu



Proje Planı - Çıktıların Tanımlanması ve 100% Kuralı

• AGY105 – Bölüm C Proje Planı ile Yürütücü ve Müşteri

Kuruluşun Altyapısı kısmını hazırlamaya çıktıları tanımlayarak

başlayabilirsiniz.

NeoNurture (100%)

Beşik (70%)

Isıtma Ünitesi
(20%)

Havalandırma 
Ünitesi
(20%)

Güç Ünitesi

(20%)

Yapısal Tasarım

(40%)

Kanopi 
tasarımı

İskelet 
tasarımı

Taban 
(30%)

Kontrol Ünitesi
Yapısal 
Tasarım



Proje Planı – Başarı Ölçütlerinin Belirlenmesi

• Çıktıların «özelliklerini» belirleyip ve bunlara başarı ölçütleri 

atayınız
– NeoNurture akü ile en az 12 saat sürekli çalışabilecektir. 

• Çıktıların uyacağı standartları belirleyiniz
– NeoNurture kanopisinde ISO – EN xx standardına uygun cam kullanılacaktır

• Çıktılar üzerinde test yapılacaksa ilgili standartları ya da en iyi 

uygulama dokümanlarını belirtiniz
– NeoNurture hava filtresinde biriken bakteri miktarı xx standardına uygun olarak 

ölçülecektir



Proje Planı – İş Paketlerinin Oluşturulması

• Herhangi bir iş paketi, proje toplam süresinin %10’undan daha kısa 

sürmemelidir.

• İş paketi içerisinde yer alan alt iş paketleri çıktı odaklı olarak tanımlanmalıdır 

ve zaman planlaması mümkünse “hafta” düzeyinde yapılmalıdır.

• Raporlama kolaylığı açısından iş paketlerinin zaman planlaması “ay” 

seviyesinde yapılmalıdır. Başlangıç ve bitiş tarihleri tatil günlerini dikkate 

almadan ay başı ve sonu olarak belirlenmelidir.

• Zaman, maliyet ve kapsam planlaması dikkate alındığında iş paketi tek başına 

bir proje olarak da düşünülebilir (%100 kuralı). Bu bakımdan oluşturulan iş 

paketi tek başına dış kaynağa yaptırılabilecek nitelikte olmalıdır.



Proje Planı – İş Paketlerine Kaynak Ataması

• Proje ekibini belirleyiniz. (Proje yürütücüsü, araştırmacılar, bursiyerler, 
müşteri kuruluş proje temsilcisi)

• Proje ekibinin rol ve sorumluluklarını belirleyiniz. Proje özelinde bir 
organizasyon şeması oluşturunuz.

• İş paketlerinin kaynak gereksinimini belirleyiniz.

• Kaynakların uygunluğunu değerlendiriniz.

• Kaynak durumuna göre iş paketi sürelerini ve iş paketleri arasındaki 
ilişkileri belirleyiniz. Bu aşamada detaylı bir iş-zaman çubuk grafiği 
(Gannt chart) hazırlayınız.



Rol ve Sorumlulukların Belirlenmesi

• RACI Framework

Görev/Çıktı Proje 

Yürütücüsü

Araştırmacı Yardımcı 

Personel

Bursiyer

Deney Tasarımı A R R

Numune hazırlanması I A R R

X Testi C A R R

Sonuç raporu A R R

…

• R: Responsible

• A: Accountable

• C: Consulted

• I: Informed



Proje Planı – İş Paketi Tanımlama Formu

• Şablon üzerinden iş paketi tanımlama formlarını hazırlamaya başlayabilirsiniz.

– İş paketi başlangıç ve bitiş tarihleri

– İş paketi faaliyetleri

– İş paketinde kullanılacak yöntemler, incelenecek parametreler

– İş paketinde gerçekleştirilecek deney, test ve analizler

– İş paketi çıktıları ve başarı ölçütleri

– İş paketi çıktılarının diğer iş paketleri ile ilişkisi



Kuruluşların Altyapısı

• Proje önerisini sunan kuruluşların projeyi gerçekleştirebilecek ve proje sonuçlarını 

uygulamaya aktarabilecek altyapıya sahip olması gerekmektedir. Bu husus aşağıdaki 

başlıklar altında yapılan açıklamalara göre değerlendirilmektedir:

– Ar-Ge altyapısı (Personel, laboratuvar ve test ortamları vb.)

– Yeni ürün geliştirme ve tasarım yeteneği

– Kurumsal hafıza

– Uzun vadeli teknolojik hedefler

– Daha önce TÜBİTAK desteği ile tamamlanan projeler



Risk ve Finansman Yönetimi

• Risk planı 

hazırlanarak mutlaka 

proje önerisi ekinde 

sunulmalıdır

• Proje yürütülmesinde 

karşılaşılabilecek 

riskler

• Proje ticarileşmesinde 

karşılaşılacak riskler



Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı

• Proje planlaması tamamlandıktan ve kuruluşun altyapısına ilişkin bilgiler 

derlendikten sonra AGY105’te aşağıda belirtilen kısımlar hazır hale 

gelmiştir.

– C.1 İş Planı

– C.2 Proje Yönetimi ve Organizasyonu

– C.3 Kuruluşun Altyapısı

– C.4 Risk ve Finansman Yönetimi



İlerleme Durumu



Yenilikler

• Proje çıktısının piyasadaki benzerleriyle karşılaştırılmasıyla projenin yenilikçi yönleri daha 
kolay ön plana çıkarılabilir.

• Proje çıktılarına ait «özellikler» ve «başarı ölçütleri» kullanılarak karşılaştırma yapılabilir.

• Karşılaştırma, nitel ve nicel ölçütlere göre yapılabilir.

• Karşılaştırma tablosunda belirtilen üstünlükler, projenin yenilikçi yönleri olarak detaylı 
biçimde anlatılmalıdır.

NeoNurture Rakip 1 Rakip 2

Fiyat <$2.000 $30.000 $25.000

Modüler yapı Evet Hayır Kısmen

Enerji tüketimi x W y W z W

...



Özgün Yönler

• Proje sonucunda ortaya çıkacak yeniliğin yürütücü kuruluş bünyesinde 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

• Projedeki kritik aşamalar kesinlikle hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilmemelidir.

• Yazılım, üretim cihazı gibi alımlar gömülü teknoloji transferi olarak görülmektedir. 

Projedeki yenilik unsurları kesinlikle bu kaynaklara dayandırılmamalıdır. 



Özgün Katkılar

• Yenilik unsurunu ön plana çıkarmak için tekniğin bilinen 

durumu mutlaka analiz edilmelidir.

• Yürütücü kuruluşun projedeki yenilik unsuruna katkısını 

kanıtlamak için patent ve akademik literatür taraması 

yapılmalıdır.



Patent Verileri

• Proje konusu ile ilgili yürütücü kuruluşun patentleri

• Mevcut diğer patentler

Bu aşamada aşağıdaki kısımlar hazır hale gelmiştir:

• B.3.1 Yenilikler

• B.3.2 Özgün Katkılar

• B.3.3 Patent Verileri



Özgün Çalışmaların Dış Kaynak ile Yapılması



İlerleme Durumu



Proje Çıktıları, Hedefleri ve Başarı Ölçütleri

• Proje Planı tamamlandıktan ve projenin yenilikçi yönleri açıklandıktan sonra Bölüm – B 

Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü bölümünün 

hazırlanmasına devam edilir.

• B.2.1 ve B.2.2 kısımları (Başlatılma Gerekçeleri ve Amaç) daha önce hazırlanmıştı.

• B.2.3 Proje Çıktıları, Hedefleri ve Başarı Ölçütleri kısmında, proje planında tanımlanan 

çıktıların detaylı açıklaması verilir ve bu çıktılara ait başarı ölçütleri listelenir. Çıktıların 

uyacağı standartlar da bu kısımda belirtilir.



Yöntemler ve Ar-Ge Aşamaları

• B.2.4 Ar-Ge Faaliyetlerinde Uygulanacak Yöntem ve Araçlar 

kısmında, iş paketi tanımlama formlarında yer alan faaliyetler 

iş akışı paralelinde detaylı olarak açıklanır.

• B.2.5 Projede İzlenecek Ar-Ge Aşamaları kısmında, 

kavramsal geliştirmeden pilot tesiste üretime kadar olan Ar-

Ge aşamalarından hangilerinin kapsandığı açıklanmalıdır. 

Projelerin bütün Ar-Ge aşamalarını kapsaması zorunlu 

değildir.



İlerleme Durumu



Proje Bütçesi



Personel Giderleri

• Proje planındaki rol ve sorumluluklara göre personel bütçesi 

belirlenmelidir

• Bursiyer sayısı ve özellikle araştırmacıların PTİ tutarı 

yapılacak işlerle ilişkilendirilmelidir



Seyahat Giderleri

• Seyahat giderleri spesifik olmalıdır

• Seyahat amacı net olarak belirtilmelidir



Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

• «Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderlerinde; yürütücü kuruluşun altyapısında 

bulunan alet, teçhizat ve yazılımın kullanılması esastır. Mevcut altyapının yetersiz 

kaldığı durumlarda öncelikli olarak ek modül, ünite, aksesuar, yazılım vb. ile iyileştirme 

beklenmekle birlikte proje özelinde gerekli olduğu değerlendirilen alet, teçhizat, yazılım 

alımları da destek kapsamına alınabilir.»

• Temel laboratuvar ekipmanı talep ediliyorsa gerekçeleri belirtilmelidir

• Müşteri kuruluşa devredilecek alet/teçhizat varsa gerekçeleri detaylı olarak 

sunulmalıdır

• Yazılım alımlarında açık kaynak kodlu alternatifler değerlendirilmelidir



Hizmet Alımları ve Malzeme Giderleri

Hizmet Alımları

• %20 üst sınır

• Müşteri Kuruluş hizmet alımı- %10 üst sınır

Malzeme Giderleri

• Proje Ar-Ge faaliyetleri sürecinde, prototip veya deneme üretiminde kullanılacak veya 

geliştirilecek ürünün/sistemin bir parçası olacak; satın alınacak her türlü malzeme bu 

formda listelenmelidir.



İlerleme Durumu



Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

• Proje maliyeti ortaya konduktan sonra bir «fizibilite» çalışması yapılması
gerekmektedir.

• TÜBİTAK destekleri, Ar-Ge aşamasındaki bütün giderleri
kapsamamaktadır. Fizibilite çalışmasında TÜBİTAK’ın karşılamadığı Ar-
Ge giderleri ile beraber, satış-pazarlama maliyetleri, üretim maliyetleri,
bakım maliyetleri gibi kalemler de dikkate alınmalıdır.

• Proje sonucunda ortaya çıkacak ürünün yurtdışına satışı mümkünse bu
durumla ilgili öngörüler mutlaka fizibiliteye dahil edilmelidir.

• Ürünün satış öngörüleri için gerekiyorsa müşteri kuruluşun satış –
pazarlama departmanından görüş alınmalıdır.

• Bu kısımda «öngörü» niteliğinde bilgi istenmektedir. Ancak ortaya
çıkacak ürünün ticari değeri mutlaka gösterilmelidir.



Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

• Proje Etkisi
– Ticarileşme Potansiyeli

– Pazar Koşulları (Mevcut durum ve Pazar payı)

– Pazar/Talep Potansiyeli

– Rekabet Durumu

• Ulusal Kazanım
– Sektörel Katkı

– İthal Edilen Ürün/Teknolojinin Yerini Alma

– İhraç Potansiyeli

– Bilimsel Yayına Konu Olabilecek Çıktılar

– İyileştirme Potansiyeli (Sosyal Etki)

– Çevreye Olumsuz Etkileri



Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

• Proje Ekonomik Bilgeler Özeti

– Tahmini satış verileri

– Maliyet düşüşü ve verim artışı verileri

• PSUP (Proje Sonuçları Uygulama Planı)

– Müşteri Kuruluşa aktarım takvimi

– Müşteri Kuruluş hedefleri

– Ek altyapı gereksinimleri

– Mevcut ürün/süreçler ile bütünleştirme

– Bilginin kalıcılığı



İlerleme Durumu



AGY 105 ve Proje Üçgeni

Kapsam

Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği Teknoloji 
Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

Proje Bütçesi

Başarılı proje 
belirlenen 
kapsamda,
zamanında ve 
hesaplanan 
maliyet sınırları 
içinde 
tamamlanan 
projedir.



Ön Değerlendirme ve Panel Değerlendirmesi

Proje Başvurusu

TEYDEB 
Değerlendirmesi

Panel
Değerlendirmesi



Karar Süreci

Grup Yürütme Kurulu 

Ret Kabul

Panel Ortak Raporu
TEYDEB Uzman 
Değerlendirmesi



Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.


