
 

 

1515 - TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI 

DESTEKLEME PROGRAMI  
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Program Amaç ve Kapsamı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Süreci ve Belgeleri 

  

 

 

 

 

 

 

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.  

Desteklenecek öncül teknoloji alanları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 

tarafından belirlenen öncelikli alanları kapsar.  Öncelikli alanlar haricinde gelen başvuruların 

değerlendirmeye alınması öncesinde Bilim Kurulu kararı aranır. 

        Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 22. Toplantısı'nda alınan 2010/201 no'lu Ulusal 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011- 2016 kapsamında yer alan öncelikli alanlar 

Makine-İmalat, Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Savunma, Uzay, Enerji, Su, Gıda 

ve Sağlık’tır. 

Programa başvuru süreci şu şekildedir; 

 Aday ulusal/uluslararası kuruluş TÜBİTAK’a Niyet Beyanı (Ek 1) sunar.  

 Niyet Beyanı ve içeriği TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. 

 Niyet Beyanı TÜBİTAK tarafından uygun bulunan kuruluşların Türkiye’de 

kurmuş/kuracak oldukları sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları Başvuru 

Formu’nu (Ek 2) doldurarak TÜBİTAK’a sunar.  



 

 

Başvuru Koşulları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destek Süresi, Türü, Oranı, Tutarı 

 

 

 

 

 

 

Desteklenen Gider Kalemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi şartıyla Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi aşağıdaki 

kalemlerden oluşur: 

 Personel giderleri 

Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının; 

o en az %50’sinin Türk Uyruklu olması ve  

o en az üçte birinin doktoralı olması gerekir.  

o Ortaklı başvuru olması durumunda bu şartlar her ortak kurum/kuruluş için 

ayrıca aranır. 

Destek kapsamına alınacak Türk ve Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık 

maliyetleri ve Proje Teşvik İkramiyesi personel giderleri kapsamında 

değerlendirilir. 

 Danışmanlık Giderleri 

 Genel Giderler 

 Başvuru Öncesi Destek 

 

1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları kapsamında, ülkemizde Ar-Ge Laboratuvarı 

kurmayı amaçlayan ve alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmaların, Türkiye’deki 

sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları başvuru yapabilir. 

TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun bağlı olduğu ulusal veya 

uluslararası, alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmanın; 

 Son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 ve  

 Son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.  

 

Yalnızca “Niyet beyanı” TÜBİTAK tarafından uygun bulunan kuruluşların 

Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları başvuru formunu doldurarak 

başvuru yapabilir. 

Kuruluş tek başına veya yurtdışından ya da Türkiye’den ortak(lar) bulmak suretiyle 

başvuru yapabilir. Ortak kuruluş(lar)un, başvuru yapabilecek kuruluş için aranılan 

kriterleri sağlaması zorunlu değildir.  

 

 



 

 

Değerlendirme Süreci  

 

 

 

 

 

Başvuru Şekli  

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Dokümanlar 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi İçin: 

1515@tubitak.gov.tr 

 

Başvuru Formu ve istenilen dokümanlar www.tubitak.gov.tr/1515 internet adresinde 

yer alan 1515 - TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 

sayfasından temin edilebilir.  

Başvuru belgelerinin ıslak imzalı aslı ve elektronik kopyası (CD ortamında, PDF 

formatında) 3 nüsha olarak hazırlanarak sunulmalıdır.  

Programda son başvuru tarihi bulunmamaktadır. Başvurular mesai saatleri içinde elden 

veya kargo yoluyla TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 

Tunus Caddesi No:80, 06100 Kavaklıdere/Ankara adresine yapılmalıdır.  

Başvuru dosyasında yer alan belgelerin her sayfası Öncül Ar-Ge Laboratuvarı 

Yöneticisi tarafından paraflanmalıdır. 

Ar-Ge Laboratuvarları başvuru formu, Yürütme Komitesi tarafından belirlenen 

değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilir ve uygun bulunan başvurular 

TÜBİTAK Başkanlığının onayına sunulur. 

Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılabilir. Ayrıca, 

Ar-Ge Laboratuvarı ile ilgili görüşme yapmak üzere başvuru yapan Kuruluş(lar) davet 

edilebilir.  
 

 TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı Uygulama Esasları  

 Ek 1. Niyet Beyanı Kılavuzu 

 Ek 2. Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Başvuru Formu ve Kılavuzu  

İlgili dokümanlara www.tubitak.gov.tr/1515 web adresinden ulaşabilir. Bu duyuru, 

TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı Uygulama Esasları 

çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen hususlar için Uygulama Esaslarında yer 

alan hükümler geçerlidir. 
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