TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı,
Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji
alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.
Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların
Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak
desteklenecektir.
Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin
teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK
tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında; Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
Bilimsel yorumların yapılması, Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel
problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması, Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal
çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin
desteklenmesi esastır.
Kimler Başvurabilir?
Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ve niyet beyanında bulunabilme şartlarını sağlayan
Yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi
şeklindeki yapılanmaları Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir.
Programa başvuru için öncelikle aday kuruluşun niyet beyanında bulunması gerekir. Ulusal veya
uluslararası aday kuruluşun TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunabilmesi için
son üç (3) yıldaki ortalama AR-GE yoğunluğunun en az %1
son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.
Sunulan Niyet Beyanının TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda Aday kuruluş yurt
dışında yerleşik kuruluş ise firmanın Türkiye’deki sermaye şirketi şeklinde yapılanmaları başvuru
yapabilir ve bu durumda başvuru yapan Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi için ayrıca yukarıdaki
şartlar aranmaz.
Aday kuruluş yurt içinde yerleşik bir sermaye şirketi ise ayrıca yeni bir şirket kurmasına gerek
olmadan başvuru yapabilir.
Destek Kapsamı:
Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık
onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.
Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak
desteklenir.
Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinin %75’idir ve bir
takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.
Desteklenen Gider Kalemleri
TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi şartıyla Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi aşağıdaki kalemlerden oluşur:
Personel giderleri
Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının;

en az %50’sinin Türk Uyruklu olması ve
en az üçte birinin doktoralı olması gerekir.
Destek kapsamına alınacak Türk ve Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri ve Proje
Teşvik İkramiyesi personel giderleri kapsamında değerlendirilir.
Başvuru Süreci:
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.
Destek programına proje başvuruları sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr
adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi-PRODİS) üzerinden
yapılabilmektedir. Söz konusu adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda proje
başvuruları yapılmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

