
Ça!rının Amacı Ça!rı Kapsamı
• KOB!’lerin Ar-Ge çalı"malarını, ticarile"me olasılı#ı 

yüksek konulara yönlendirmek.

• Sanayi kurulu"ları arası i"birliklerini peki"tirmek.

• Proje yönetiminde, görece daha deneyimli 
olan kurulu"ların bu deneyimini KOB!’lere 
aktarmalarının yolunu  açmak.

• !kincil (spin-o$) firmalar do#masını özendirmek.

• Projeleri hızlı sonuçlandırabilecek KOB!’lere 
yönlendirmek.

• Tedarikçi – Mü"teri i"birli#i zorunlu (ortak proje),

• Mü"terisi belirli bir ürün için Ar-Ge,

• Yalnızca KOB! (tedarikçi) desteklenir,

• TÜB!TAK ve Mü"teri birlikte KOB!’ye Ar-Ge deste#i verir,

• Mü"teri kurulu" sipari" etti#i ürünün geli"tirilme 
süreçlerini TÜB!TAK ile birlikte takip eder,

• Proje sonrası ticarile"me izlenir.





Kimler Ba"vurabilir

#"birli!i Yapısı

Ba"vuru Ko"ulları

Ça#rıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji 
alanlarından, ticarile"me potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. 
Proje önerilerinde pazar ara"tırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin sunulması 
gerekmektedir. Tedarikçi kurulu" KOB! olacaktır.

• Mü"teri Kurulu" ve Tedarikçi Kurulu" ortak bir proje sunar. 

• Mü"teri ve tedarikçi kurulu" i"birli#i sözle"mesi imzalar.

• Projenin ekinde Ekonomik Fizibilite sunulur, ticarile"me planı anlatılır.

Ça#rıya bir Mü"teri Kurulu" ve en az bir Tedarikçi Kurulu" ortak ba"vuru yapar. 
Ba"vuru ve destek a"amalarında muhatap kurulu" Mü"teri Kurulu" olur.

Tedarikçi Kurulu" KOB! ölçe#inde olacaktır.

Mü"teri Kurulu"un kendi bünyesinde üretti#i bir ürünün Tedarikçi Kurulu" tarafından 
üretilmesine yönelik projeler için ba"vuru yapılmaz. 

Ba"vurulan projelerde, Mü"teri Kurulu"ta ve Tedarikçi Kurulu"ta proje konusu ile ilgili en 
az lisans derecesine sahip en az bir proje personelinin bulunması zorunludur. 



Destek Oranı

Ça!rı Bütçesi

Ça!rı Takvimi

Yalnızca Tedarikçi Kurulu" (KOB!) desteklenir.

• Mü"teri, projenin gidi"atını ve giderlerin uygunlu#unu de#erlendirir. Tedarikçi KOB! 
ile mutabık kaldıktan sonra TÜB!TAK’a sunulacak tutarı belirler. 

• Mü"teri kurulu" dönemsel harcama tutarının % 40’ını tedarikçi Kurulu" hesabına yatırır.
%
• TÜB!TAK izleyici görevlendirerek de#erlendirir ve Dönemsel Desteklemeye Esas 

Harcama tutarını belirler ve bu tutarının %40’ını Tedarikçi KOB!’ye öder.

Ça#rı Bütçesi: 30.000.000 TL

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.500.000 TL

Ça!rının açılı" tarihi 14 Mayıs 2020
Ön kayıt için son tarih 17 A!ustos 2020 (Saat 17:00)
Ba"vuruların PROD#S
üzerinden alınması 15 Haziran 2020 - 31 A!ustos 2020 (Saat 17:00)
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#zleme

Proje Süresi

Ayrıntılı bilgi için 
Ça!rı metnine bakınız.

• Takvim yılı içerisinde iki dönem tanımlanmı"tır. Birinci dönem 1 Ocak – 30 Haziran, ikinci 
dönem 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralıklarını kapsar. Projede yapılan çalı"malar, 
projenin öngörülen hedefe göre ilerleme durumu ve Tedarikçi Kurulu"un proje 
giderleri, Dönem Raporları ile TÜB!TAK’a sunulur. 

• Dönem Raporu, dönemin biti"ini takip eden ikinci ayın sonuna kadar sunulur.

• Projenin Ürün/süreç geli"tirme a"amasının son döneminde, Dönem Raporuna ilave 
olarak Proje Sonuç Raporu ve Ticarile"me Planı sunulur.

• Ticarile"me a"amasındaki dönem raporu yalnızca ticarile"me raporu içerir.

Proje: 1. Ürün/süreç geli"tirme ve 2. Ticarile!me olmak üzere iki a"amadan olu"acaktır
Ürün/süreç geli"tirme a"aması en fazla 24 aydır. Ticarile"me süresi ise sabit 24 ay olacaktır.

www.tubitak.gov.tr

Bu tanıtım belgesi yalnızca dijital ortamda yayınlanmı"tır.


