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SĐRKÜLER         Đstanbul, 07.04.2014 
Sayı: 2014/075        Ref: 4/075 
 
 
Konu: 
SANAYĐ TEZLER Đ PROJELERĐNĐN (SAN-TEZ PROGRAMI) DESTEKLENMES Đ 
HAKKINDA YEN Đ YÖNETMEL ĐK YAYINLANMI ŞTIR         
 
27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sanayi Tezleri Projelerinin 
Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” ile SAN-TEZ projeleri hakkında yeni düzenlemeler 
yapılmış ve 2007 tarihli eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
SAN-TEZ Programı  
 
27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Tezleri 
Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri 
(SAN-TEZ) Programı; sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBĐ’lerimizin Ar-Ge ve 
Đnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak 
işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.  
 
Yönetmelikte San-Tez Programı; “Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda 
belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi ile sonuçlanacak, kurum ve 
sanayici işbirli ği ile hazırlanan ve Bakanlık tarafından yürütülen program” şeklinde 
tanımlanmıştır.  San-Tez programı kapsamında yürütülen projeler de San-Tez projeleri olarak 
adlandırılmaktadır. 
 
 
San-Tez Programının Amacı  
 
Bu programın amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma 
değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak 
yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim 
yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans 
ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, 
sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.  
 
Projelere Sağlanan Destek Türü ve Miktarı  
 
San-Tez programı kapsamında projeler için verilecek destek hibe şeklindedir .  
 

Destek kapsamına alınan proje bütçesinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ve 
firma payına düşen kısımları aşağıdaki gibi hesaplanır:  

 
a) Proje ortağı firma mikro i şletme ise proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak 
karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır.  
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b) Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak 
karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır.  
 
c) Proje ortağı firma orta büyüklükteki i şletme ise proje toplam bütçesinin en az %25’ini 
nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır.  
 
ç) Proje ortağı firma büyük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak 
karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır.  
 
Destek Süresi 
 
Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak 
en fazla proje süresinin ¼’ü kadar ek süre verilebilir. Ek süre talebinin, bir defaya mahsus 
olmak üzere proje tamamlanma tarihinden en az 30 takvim günü öncesinde Bakanlığa 
yapılması gerekmektedir.  
 
Desteklenecek Ar-Ge projeleri  
 
Destek sağlanacak projelerin, temel araştırma aşamasını tamamlamış, uygulamalı araştırma 
ve/veya deneysel geliştirme aşamasına gelmiş olması gerekir.  
 
Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde 
etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da 
deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, pilot üretim tesisi ve altyapı 
kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler 
programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmeyecektir.  
 
Desteklenen Gider Kalemleri  
 
San-Tez proje destek süreci içinde aşağıdaki harcamalar gider kabul edilecektir:  
 
a) Makine Donanım Giderleri; Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü 
kalıcı cihaz, donanım, kalıp, yazılım lisans bedeli ve bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve 
sigorta vb. satın alma giderleri,  
b) Sarf Malzemesi Alım Giderleri; Endüstriyel ve laboratuvar sarf malzemeleri, deney 
gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, tarım ürünleri, küçük yedek parça, el aletleri vb. ile 
bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. satın alma giderleri,  
c) Personel Giderleri; Proje Yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı, yardımcı 
personel,  
d) Seyahat Giderleri; Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması, fuar, konferans vb. 
gibi projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri ile proje personeline verilecek harcırah ve buna 
ili şkin diğer giderler,  
e) Hizmet Alımı ; Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, standart, nakliye, makine-donanım bakım  
ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı vb. gibi belli bir ücret karşılığında 
yaptırılacak olan ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, fatura ile belgelendirilebilecek işler,  
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f) Proje Kurum Hissesi; Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun 
imkânlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine 
karşılık gelen tutar.  
 
Proje önerisi ve sözleşme aşamasında; hizmet alım giderleri için ayrılan bütçe, proje toplam 
bütçesinin % 20’sini aşamayacak, proje başladıktan sonra bütçeye ilişkin yapılacak 
değişikliklerde bu oranlar dikkate alınmayacaktır.  
 
Proje kapsamında yer alan mal ve hizmetler, proje ortaklarına ait firmalardan satın 
alınamayacaktır. 
 
Yurt dışından temin edilecek makine donanım ve sarf malzemelerinin alımlarında CIF 
değerleri dikkate alınacaktır (C.I.F. – Cost, Insurance And Freight ). 
 
Desteklenmeyen Giderler  
 
Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmemekle birlikte aşağıda belirtilen giderler de 
destek kapsamı dışındadır:  
 
a) Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı 
giderler,  
b) Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,  
c) Amortismanlar, depozitolar,  
d) Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,  
e) Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri,  
f) Doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,  
g) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,  
h) Yönetim giderleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri,  
i) Sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,  
j) Seyahatlerde yapılan ulaşım harcamaları ve konaklama masrafları dışındaki giderler,  
k) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,  
l) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,  
m) Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,  
n) Ofis, depo, stand kira giderleri,  
o) Đnşaat ve tesisat giderleri,  
p) CE, vb. (test giderleri hariç) belgelendirme giderleri.  
 
Proje Başvuruları ve Değerlendirme  
 

Proje Hazırlama Kılavuzunda belirtilen içerik ve biçime uygun olarak hazırlanmış olan 
proje başvuruları, San-Tez programının uygulama usul ve esaslarında belirlenen içerik ve 
biçime uygun olarak Bakanlığın Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne yapılmalıdır. 
Projenin kabul edilmesi halinde Genel Müdürlük, ilgili kurum, proje yürütücüsü ve firma 
arasında projenin kapsamı, çalışma programı, bütçe planı, idari ve mali hükümler ile diğer 
hususların belirlendiği yazılı bir sözleşme yapılacaktır. Bakanlık tarafından desteklenen 
projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan her türlü fikri ve sınaî mülkiyet haklarının  
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paylaşımı, proje sözleşmesinin eki olmak üzere, proje ortakları arasında yapılacak bir anlaşma 
ile belirlenecektir. 

 
SAN-TEZ programı hakkında daha detaylı bilgiler için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın internet sitesinden yararlanmak mümkündür.  
 
http://www.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=108&catID=305 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Saygılarımızla,  

 
DENGE ĐSTANBUL YEM ĐNLĐ 

           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. 
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EK: 
Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 
SAN-TEZ Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Uygulama Usul ve Esasları  
SAN-TEZ Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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27 Şubat 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28926 

YÖNETMELİK 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

SANAYĐ TEZLER Đ PROJELERĐNĐN DESTEKLENMES Đ 
HAKKINDA YÖNETMEL ĐK 

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma 

değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim 
yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları 
doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, 
sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen San-Tez programı 

kapsamında yükseköğretim kurumları ile firmalar tarafından ortaklaşa hazırlanan projeleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanım ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Araştırma ve geliştirme projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, Bakanlık ve diğer kurum, 

firma, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak nakdi destek miktarları sözleşme ile belirlenmiş, ülkemizin uluslararası 
pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile sonuçları teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri olarak 
sonuçlanan veya mevcut ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmeye yönelik, doğacak fikri ve sınai mülkiyet 
haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş çalışmaları, 

b) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden 
oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için 
sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında 
bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, 
bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri, 

c) Ar-Ge web portalı: San-Tez programı çerçevesinde proje başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma 
süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan yazılım uygulamasını, 

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 
d) Birim: Kurumun araştırma projeleri ile ilgili harcamalarına ilişkin kayıt ve idari işlemlerini yürüten veya 

kurum tarafından belirlenen işlemleri yürütmekle görevlendirilen birimi, 
e) Büyük işletme: Ülkemizde yerleşik KOBĐ niteliğini aşan işletmeyi, 
f) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere, proje 

sözleşmesinde belirtilen ve proje sürecinde geçici olarak görev alan öğretim üyesi veya uzman personeli, 
g) Deneysel geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni 

malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya 
kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelik sistemli çalışmayı, 

ğ) Destek kapsamına alınan proje bütçesi: Kurum hissesi dışında kalan, projenin gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli harcamalardan oluşan tutarı, 

h) Firma: San-Tez projesinde proje ortağı olarak yer alan, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer 
yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeleri, 

ı) Firma yetkilisi: Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, firmayı 
temsil ve ilzama yetkili kişiyi, 

i) Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü, 
j) Gerçekleşme raporu: Proje yürütücüsü tarafından altı aylık dönemlerde hazırlanıp, dönemsel teknik 

kazanımları, faaliyetleri ve gerçekleşmeleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam olarak 
gerçekleşen veya öngörülen sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri ve benzeri 
bilgiyi içeren raporu, 

k) Gerçekleştirme görevlisi: Proje özel hesabı kapsamında yapılacak harcamalarda işin yaptırılması, mal veya 
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin 
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hazırlanması görevlerine yönelik olarak harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiyi, 
l) Hakem: Proje başvurusunu değerlendirmek üzere San-Tez proje değerlendirme komisyonlarınca belirlenerek 

Bakanlık tarafından yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ve gerek duyulması halinde ilgili kamu 
kurumlarında görevli uzman personel arasından görevlendirilen uzman kişiyi, 

m) Harcama yetkilisi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi 
kurumlarda bu Kanun hükümleri uyarınca belirlenen harcama yetkilisini, 

n) Đzleme raporu: Projede gerçekleşen teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, 
zaman/maliyet/kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, harcamaların 
faaliyetlerle uyumunu değerlendirmek amacıyla izleyici tarafından düzenlenen raporu, 

o) Đzleyici: Desteklenmesi uygun bulunan San-Tez projelerinin incelenmesi amacıyla yükseköğretim 
kurumları öğretim elemanları arasından Bakanlık tarafından görevlendirilen, projeden bağımsız çalışan, konusunda 
uzman kişiyi, 

ö) KOBĐ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta 
Büyüklükteki Đşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri, 

p) Kurum: Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunan proje karşılığı hesaplarına para aktarılan ve 
projelerin fiilen yürütüldüğü 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan 
yükseköğretim kurumlarını, 

r) Muhasebe yetkilisi: Đlgili kurumun muhasebe yetkilisini, 
s) Proje başvuru dokümanı: Projenin değerlendirilebilmesi için projenin konusu ve amacı, başarı ölçütleri, 

bilimsel ve teknolojik niteliği, iş planı ve iş paketi faaliyetleri, projenin gerçekleştirileceği firmanın Ar-Ge altyapısı ve 
proje yönetimine yönelik bilgilerin yaratacağı katma değer verimliliği ve rekabet gücü açısından yapması beklenen 
katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin ticarileştirilmesine yönelik hedef ve stratejilere ilişkin bilgi ile tahmini 
maliyetleri içeren yazılı veya elektronik ortamda oluşturulan dokümanı, 

ş) Proje kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından 
faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutarı, 

t) Proje mutemedi: Proje yürütücüsü veya proje yürütücüsü tarafından görevlendirilen kişiyi, 
u) Proje ortakları: Projenin gerçekleştirileceği kurumu, proje yürütücüsünü ve firmayı, 
ü) Proje özel hesabı: Bakanlık bütçesinde, San-Tez projelerine yönelik olarak kullanılmak üzere tefrik edilen 

ödeneklerin ilgili transfer tertibinden tahakkuka bağlanarak aktarıldığı kamu bankalarının birinde, program adı ve 
proje kod numarası belirtilerek kurum adına açtırılan hesabı, 

v) Proje sonuç raporu: Proje süresinin tamamlanmasından sonra en geç iki ay içinde proje sonuçlarını, projenin 
firma ve ekonomi üzerindeki beklenen etkisini gösteren Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak hazırlanan 
raporu, 

y) Proje sözleşmesi: Desteklenen projenin, Bakanlık adına Genel Müdürlük, ilgili kurum, proje yürütücüsü ve 
firma arasında akdedilen; projenin kapsamı, çalışma programı, bütçe planı, idari ve mali hükümler ile diğer hususların 
belirlendiği yazılı anlaşmayı, 

z) Proje yürütücüsü: Proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, 
mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, projeye ilişkin raporların verilmesinden, harcamaların projenin 
gereklerine uygunluğundan sorumlu olan ve proje ile ilgili yazışmaları yapan doktora derecesine sahip öğretim 
elemanı, 

aa) San-Tez programı: Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni 
ürün ve/veya üretim yöntemi ile sonuçlanacak, kurum ve sanayici işbirliği ile hazırlanan ve Bakanlık tarafından 
yürütülen programı, 

bb) San-Tez projesi: San-Tez programı kapsamında yürütülen projeleri, 
cc) San-Tez proje kodu: Genel Müdürlük tarafından projelere verilen kodu, 
çç) San-Tez proje değerlendirme komisyonları: San-Tez programı kapsamında değerlendirmeye alınacak 

projeler ile hakemlerin belirlenmesi amacıyla 11 inci maddeye göre oluşturulan ve sekretaryasını Genel Müdürlüğün 
yürüteceği değerlendirme komisyonlarını, 

dd) San-Tez programı yürütme grubu: San-Tez programında Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen ve 
programa yönelik hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu personelden oluşan grubu, 

ee) Temel araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu 
ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmayı, 

ff) Tez öğrencisi: Uygulama amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında 
yüksek lisans veya doktora yapan öğrencileri, 

gg) Uygulamalı araştırma: Yeni bilgi edinme ve belirli sorunlara çözüm bulma amacıyla yürütülen, belirli bir 
pratik amaç veya hedefe yönelmiş araştırmayı, 

ğğ) Üründe yenilik: Teknolojik açıdan önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve 
yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren ürünü, 
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hh) Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmi ş 
ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi, 

ıı) Yardımcı araştırmacı: Bir projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, yürütücü 
dışındaki en az doktora düzeyindeki araştırmacıları, 

ii) Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde 
tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan personeli, 

ifade eder. 

ĐK ĐNCĐ BÖLÜM 
Destek Kapsamı, Destek Türü ve Miktarı, Destek Süresi 

Destek kapsamı 
MADDE 5 – (1) Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün 

ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik ile sonuçlanacak ve 
ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temel araştırma aşamasını 
tamamlamış, uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme aşamasında olan projeler, bu Yönetmelik hükümlerine 
göre desteklenir. 

(2) Üretimde de kullanılabilecek özellikte olan ancak proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan 
makine/donanım alımları, kısmi olarak desteklenebilir. 

Destek türü ve miktarı 
MADDE 6 – (1) San-Tez programı kapsamında projeler için verilecek destek hibe şeklinde olup, bu program 

çerçevesinde verilebilecek destekler, söz konusu program için Bakanlık bütçesinde öngörülen toplam ödeneği 
geçemez. 

(2) Destek kapsamına alınan proje bütçesinin Bakanlık ve firma payına düşen kısımları aşağıdaki gibi 
hesaplanır: 

a) Proje ortağı firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılar. Proje 
toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır. 

b) Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak karşılar. Proje 
toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır. 

c) Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise proje toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi olarak karşılar. 
Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır. 

ç) Proje ortağı firma büyük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak karşılar. Proje 
toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır. 

(3) Kısmi destek oranı, bütçe ödenek miktarı da dikkate alınmak kaydıyla en fazla %40 olarak uygulanır ve 
kalan tutar firma katkı payına eklenir. 

Destek süresi 
MADDE 7 – (1) Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak 

en fazla proje süresinin 1/4’ü kadar ek süre verilebilir. 
Desteklenecek harcama ve gider kalemleri 
MADDE 8 – (1) San-Tez programı kapsamında, genel olarak aşağıdaki harcama ve gider kalemleri 

desteklenebilir: 
a) Alet, makina, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri. 
b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri. 
c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri. 
ç) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri. 
d) Personel giderleri. 
e) Proje kurum hissesi. 
f) Nakliye, sigorta ve gümrük giderleri. 
(2) Desteklenmeyen giderler ve desteklenen harcama ve giderlere uygulanacak kısıtlamalara ilişkin hususlar 

uygulama usul ve esaslarında belirlenir. 
Proje kurum hissesi 
MADDE 9 – (1) Kurum hissesi proje bütçesinde ayrı bir kalem olarak belirlenir ve toplam proje bütçesine 

eklenir. 
(2) Kurum hissesi, ilgili proje yürütücüsünün uygun görüşü ve ilgili kurumun üst yöneticisinin kararı ile 

kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. Kurum hissesi, proje hesabı dışında başka bir hesapta 
tutulamaz. Harcamaların mevzuata uygunluğu konusundaki sorumluluk projenin yürütüldüğü kuruma aittir. 

(3) Kurum hissesi, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren harcanamaz ve kalan miktar firma ve 
Bakanlığa projeye katkıları oranında iade edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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Başvuru, Proje Değerlendirme Komisyonları, 
Değerlendirme, Karar ve Sözleşme 

Başvuru 
MADDE 10 – (1) Proje başvuruları San-Tez programının uygulama usul ve esaslarında belirlenen içerik ve 

biçime uygun olarak Genel Müdürlüğe yapılır. 
(2) Projelerin başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini kapsayan duyurular Bakanlık internet sitesinden 

yapılır. 
San-Tez proje değerlendirme komisyonları ve ön değerlendirme 
MADDE 11 – (1) San-Tez projelerinin ön değerlendirmesi, Genel Müdürlükçe belirlenecek teknoloji alanları 

için ayrı ayrı oluşturulan San-Tez proje değerlendirme komisyonları tarafından yapılır. 
(2) San-Tez proje değerlendirme komisyonları, ilgili teknoloji alanında uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri 

arasından Genel Müdürlükçe iki yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur ve en az üç üyenin katılımıyla toplanır. 
(3) San-Tez proje değerlendirme komisyonları tarafından yapılacak ön değerlendirmelerde, proje başvuru 

dokümanının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu değerlendirilir. 
(4) Yapılan ön değerlendirme neticesinde, yatırıma veya temel araştırmaya yönelik olduğu anlaşılan projeler 

değerlendirmeye alınmaz ve bu program kapsamında desteklenmez. 
Değerlendirme 
MADDE 12 – (1) San-Tez projelerinin değerlendirmesi; San-Tez proje değerlendirme komisyonlarınca 

seçilen en az üç ve en fazla beş kişiden oluşan hakemler tarafından yapılır. Hakemler, akademik kariyeri bulunan 
tercihen yükseköğretim kurumlarında veya araştırma kurumlarında görevli bilim insanları arasından ve gerek 
duyulması halinde ilgili kamu kurumlarında görevli uzman personel arasından seçilir. 

(2) Hakemler, San-Tez projelerini Genel Müdürlükçe yürürlüğe konulacak uygulama usul ve esaslarda yer 
alan kriterler çerçevesinde değerlendirir. 

(3) San-Tez projelerinin reddine veya kabulüne, proje değerlendirme toplantılarında hakemlerce karar verilir. 
(4) Yapılacak nihai değerlendirme için gerek duyulması halinde proje ortakları da proje değerlendirme 

toplantısına davet edilir. 
Karar 
MADDE 13 – (1) Karar, Genel Müdürlük tarafından Bakanlığın internet sitesinden ilan edilir. 
Sözleşme yapılması 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen projenin yürütüleceği kurum, 

proje yürütücüsü, ilgili firma ve Bakanlık arasında akdedilen sözleşme; 
a) Projenin süresi ve toplam bütçesi, 
b) Desteklenecek giderler, 
c) Desteğin aktarma dönemleri ve miktarı, 
ç) Proje kapsamında satın alınan malzemeler ile makine ve donanımın proje bitimindeki mülkiyet hususu, 
d) Fikri ve sınai mülkiyet hakkı paylaşımı, 
e) Proje personel ödemeleri, 
f) Projede meydana gelecek değişiklikler ve ödenek aktarımı hususu, 
g) Proje yürütücüsünün ve firmanın sorumlulukları, 
ğ) Projenin sonuçlandırılması veya sözleşmenin fesih edilmesi, 
h) Đdari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususları, 
kapsar. 
(2) Desteklenen projelerde bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla sözleşmede belirtilenlerin dışında 

herhangi bir ödeme yapılmaz. Destek miktar ve dönemleri yılı bütçe kanunlarında bu amaçla tefrik edilen ödenek 
miktarına ve yıl içinde yapılan ayrıntılı harcama programına uygun olarak belirlenir. 

(3) Kararın ilan tarihini takip eden altı ay içerisinde sözleşmesi yapılmayan projeler iptal edilmiş sayılır. 
(4) Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak tüm sözleşmelere, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bu 

Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Satın Alma ve Muhasebeleştirme Đşlemleri, Haksız veya Fazla Ödeme 

Proje özel hesabı 
MADDE 15 – (1) Projenin yürütüldüğü kurum tarafından kamu bankalarından birinde San-Tez projesi için 

özel bir hesap açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje özel hesaplarını 
tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından yapılır. 

Bakanlık ve firma katkısı 
MADDE 16 – (1) Bakanlık ve firma katkısı, proje sözleşmesinde belirtilen dönemler itibariyle proje özel 

hesabına aktarılır. Firma tarafından taahhüt edilen ve ödeme dönemlerine uygun olarak proje özel hesabına yatırılması 
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gereken miktarların yatırılmaması halinde, bu ödeme gerçekleşinceye kadar Bakanlıkça destek sağlanmaz. 
(2) Bakanlık katkısının ödenmesinde, ödeme belgesine proje sözleşmesinin ilgili kısımları bağlanır. 
Satın alma ve ihale işlemleri 
MADDE 17 – (1) Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, proje yürütücüsü 

tarafından ilgili birime yapılır. Alımlar, yükseköğretim kurumlarında 1/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanununun 3 
üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Đhalelere Đlişkin Kararda belirlenen esaslara, vakıf üniversitelerinde 
ise kendi alım esaslarına göre yapılır ve sonuçlandırılır. 

(2) Proje kapsamında yer alan mal ve hizmetler, proje ortaklarına ait firmalardan satın alınamaz, alınması 
halinde bunlara ait bedeller proje özel hesabına iade edilir. 

(3) Teknik şartnamenin hazırlanması, satın alınan mal ve hizmetlerle ilgili muayene ve kabul komisyonları 
proje personeli tarafından yerine getirilir. Proje personeli ayrıca, ihale komisyonlarında da teknik üye olarak yer alır. 

Projeye ilişkin harcamalar 
MADDE 18 – (1) Projenin yürütülmesi sırasında, proje sözleşmesinin eki olan proje dokümanlarında yer alan 

ve Bakanlık tarafından onaylanan harcamaların gerçekleştirilmesi esastır. Yapılan harcamalara ilişkin mali ve hukuki 
sorumluluk kuruma aittir. 

Avans ve mahsup işlemleri 
MADDE 19 – (1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi gereğince yılı 

bütçe kanunu ile mal ve hizmet alımlarına yönelik olarak il merkezleri için belirlenen avans limitinin on katına kadar 
avans verilebilir. 

(2) Avans talebi ilgili birime yapılır. Talep edilen avans tutarı, proje hesabında yer alan tutarların kontrolünü 
müteakip, harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra muhasebe yetkilisince en geç iki iş günü içerisinde 
yürütücü tarafından belirlenen proje mutemedinin banka hesabına aktarılır. Proje mutemedinin görevlendirilmesine 
ili şkin yazıda mal veya hizmetin ne kadar süre içinde alınacağı ve bir ayı geçmemek üzere avansın hangi süre içinde 
mahsup edileceği belirtilir. 

(3) Mahsup işlemi, yapılan harcamaların ilgili birim tarafından proje bütçesine uygunluğunun kontrolünü 
müteakip gerçekleştirilir. 

(4) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilmez. 
(5) Avans hangi iş için verilmişse yalnızca o işte kullanılır ve bir avansın usulüne uygun mahsubu yapılmadan 

yeni avans verilmez. 
(6) Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı proje yürütücüsü ve/veya sorumlu proje 

mutemedi tarafından imzalanır. 
Gider belgeleri, muayene ve kabul işlemleri 
MADDE 20 – (1) Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ya da fatura yerine geçen 

belgeler ilgili kurum adına San-Tez proje kodu belirtilerek düzenlenir. Doğrudan temin suretiyle yapılan satın almalara 
ili şkin düzenlenen fatura ya da fatura yerine geçen belgeler proje yürütücüsü tarafından "Piyasa fiyat araştırması 
yapılmıştır" şerhi düşülerek imzalanır. 

(2) Satın alınan dayanıklı taşınırlar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince bağış işlem seçeneği ile taşınır işlem fişi düzenlenerek kurumun 
envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da proje yürütücüsünün 
belirleyeceği proje kapsamında kurumda çalışan bir başka kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler 
ise muayene kabul komisyon tutanağı düzenlenerek doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir. 

(3) Bu Yönetmelik ile desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik 
olarak kullanılacak makine ve donanımların mülkiyeti projenin tamamlanmasını müteakip, proje sözleşmesinde 
belirlenen şekilde ve Bakanlığın onayı ile ya kurumun kayıtlarında kalır ya da proje ortağı firmaya devredilir. 

(4) Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında alınan 
makine donanımın mülkiyeti ile ilgili tasarruf Bakanlığındır. 

Giderin gerçekleştirilmesi ve ödeme 
MADDE 21 – (1) Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider işlemleri bu Yönetmelik ve genel 

hükümler çerçevesinde kurumun ilgili birimleri tarafından yerine getirilir. 
(2) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip; proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olması halinde proje 

yürütücüsü tarafından, diğer hallerde ise ilgili kurumun belirlediği harcama yetkilisi tarafından verilen talimata 
istinaden en geç 2 iş günü içinde muhasebe yetkilisi tarafından ödenir. 

Muhasebe işlemleri 
MADDE 22 – (1) Proje özel hesabına transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler, kurum gelir-gider 

hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet hesaplarda izlenir. 
(2) Proje giderlerinin ayrıntılı takibini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan Ar-Ge web portal 

içerisinde, projede belirtilen bütçe kalemleri itibariyle kurumca muhasebe kayıtları tutulur. 
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Harcamalara ili şkin belgelerin muhafazası 
MADDE 23 – (1) San-Tez projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, ilgili kurumda 

genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur. 
Yapılacak harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler 
MADDE 24 – (1) Yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde, ödeme karşılığında alınan fatura 

veya fatura yerine geçen belge ve diğer belgelerin bağlanması esas olup bunun dışında 31/12/2005 tarihli ve 26040 
üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen 
gider belgelerine ilişkin hükümler (taşınır işlem fişi hariç olmak üzere) kıyasen uygulanır. 

Sahte belgelerin tespiti, haksız veya fazla ödeme 
MADDE 25 – (1) Proje ile ilgili sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve bilgi verilmesinden dolayı 

haksız ve yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde, Bakanlık tarafından proje iptal edilir ve yapılan ödemeler projenin 
yürütüldüğü kurumdan kanuni faizi ile genel hükümlere göre tahsil edilir. Ayrıca fiilin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil etmesi halinde ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. 

(2) Proje özel hesabına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususların dışında Bakanlık tarafından 
desteklenen proje kapsamında sehven fazla ödeme yapıldığının tespiti durumunda; 

a) Fazla ödenen tutar Bakanlık tarafından projenin yürütüldüğü kuruma bildirim yapılmasını takip eden iki ay 
içerisinde Bakanlığa iade, 

b) Fazla ödenen tutarın yürütücü kuruma bildirilmesini takip eden iki ay içerisinde Bakanlığa iade edilmemesi 
durumunda, kanuni faizi ile genel hükümlere göre tahsil, 

edilir. 

BEŞĐNCĐ BÖLÜM 
Raporlama, Đzleme, Durdurma, Đptal, Değişiklik Bildirimi ve Sonuçlandırma 

Raporlama ve izleme 
MADDE 26 – (1) Projenin amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere 

Bakanlık tarafından bir veya birden fazla izleyici görevlendirilir. Đzleyici, proje yürütücüsü tarafından kendisine 
gönderilen gerçekleşme raporunu da dikkate alarak projeyi yerinde inceler ve izleme raporunu hazırlayarak Ar-Ge 
web portalı üzerinden ve/veya ıslak imzalı olarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık, izleyiciyi gerekli görülen durumlarda 
da projeyi izlemek üzere görevlendirebilir. 

(2) Bakanlık gerek duyması halinde izleyici değişikli ği yapabilir. 
(3) Bakanlık destek sürecinde ya da projenin tamamlanmasının ardından proje faaliyetlerinin incelenmesi ve 

proje sonuçlarının takip edilmesi amacıyla proje ortaklarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir; belirleyeceği San-
Tez proje yürütme grubu üyelerini, gerektiğinde projeyi yerinde inceleme ve proje sonuçlarını takip etmekle 
görevlendirebilir. 

Desteğin durdurulması ve iptali 
MADDE 27 – (1) Yapılan inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde 

yürütülmediği anlaşılan projeler Bakanlık tarafından geçici olarak durdurulabilir. 
(2) Mücbir sebeplerle veya proje ortaklarının kusur ve ihmalinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı 

yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler firmanın ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine 
Bakanlık tarafından geçici olarak durdurulabilir. 

(3) Proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda, durdurma 
gerekçelerinin ortadan kalkması halinde Bakanlık tarafından proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine 
ilave edilir. 

(4) Durdurma sonrasında, proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya Bakanlık tarafından yapılan inceleme 
sonucu yürütülmeleri olanaksız hale geldiği tespit edilen projeler, Bakanlık tarafından iptal edilir. 

(5) Projenin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda karar, proje yürütücüsüne, firmaya ve kuruma 
bildirilir. 

(6) Projenin iptal edildiği durumlarda proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar ve niteliğine bağlı 
olarak, kalan sarf malzemesinin mülkiyetinin tasarrufu Bakanlığın yetkisindedir. Projenin yürütüldüğü kurumun 
yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine 
verilebilir. Bu durumda talebin yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından Bakanlığa yazılı 
olarak bilgi verilir. 

(7) Proje yürütücüsünün kusur ve ihmalinden kaynaklanan nedenlerden dolayı iptal edilen projede görev alan 
proje yürütücüsü, iki yıl boyunca San-Tez programı kapsamında görev alamaz. 

(8) Đptal edilen projelerde, kurumun kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, proje kapsamında yapılan 
kurum hissesi ödemelerine ilişkin tutarlar, kararın kuruma bildirimini izleyen 30 gün içerisinde Bakanlık tarafından 
bildirilen banka hesabına iade edilir. Đade edilmediği takdirde, kanuni faizi ile genel hükümlere göre tahsil edilir. 
Bakanlık, bu alacağını kuruma yapacağı diğer kurum hissesi ödemelerinden mahsup etme yetkisine haizdir. 
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(9) Đptal edilen projelerde proje ortağı firmanın kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda firma, 2 yıl 
boyunca San-Tez programı desteklerinden yararlanamaz. 

(10) Hibe şeklindeki diğer kaynaklardan desteklendiği tespit edilen projeler, Bakanlık tarafından iptal edilir. 
Değişiklik bildirimi ve onay süreci 
MADDE 28 – (1) Program kapsamında desteklenen projeler ile ilgili kapsam, süre, bütçe ve idari konularda 

gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe sunulan değişiklik talepleri, San-Tez programı yürütme grubu tarafından, gerek 
görülmesi halinde izleyici görüşü de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

(2) Projelerde satın alınması öngörülen mal ve hizmetlerin türünün ve niceliğinin değişmemesi kaydıyla 
makine donanım, sarf malzeme ve hizmet alımı kalemleri arasında yapılacak aktarmalar ile seyahat kaleminden diğer 
kalemlere yapılacak aktarmalar, proje yürütücüsü tarafından değişikliklere ait gerekçeler belirtilmek suretiyle kuruma 
ve Bakanlığa bilgi verildikten sonra gerçekleştirilir. 

Proje sonuçlandırma işlemleri 
MADDE 29 – (1) San-Tez programının uygulama usul ve esaslarına uygun olarak proje sonuçlandırma 

işlemleri gerçekleştirilir. 
Projenin erken sonlandırılması 
MADDE 30 – (1) Projenin erken sonlandırılmasına yönelik bir talep olması halinde, proje ortakları gerekçeli 

bir yazıyla Genel Müdürlüğe başvurur. Talebin, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi durumunda proje 
sonuçlandırma işlemleri yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Sorumluluklar 
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesindeki sorumluluklar aşağıda belirtilmektedir. 
a) Projenin yürütüldüğü kurum; desteklenen projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu 

Yönetmeliğe uygun bir şekilde yürütülmesinden, projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında, hakeme, izleyiciye, 
Bakanlığın görevlendirdiği personele gerekli araç ve ortamların sağlanmasından ve gerekli bilgi akışının 
sağlanmasından, sözleşme hükümlerine uymaktan, 

b) Proje ortağı firma; proje kapsamında yapılacak harcamalar için kendi yükümlüğündeki tutarları proje özel 
hesabına zamanında aktarmaktan, sözleşme hükümlerine uymaktan tüzel kişilik olarak, 

c) Proje yürütücüsü; desteklenen projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında hakeme, izleyiciye, 
Bakanlığın görevlendirdiği personele gerekli araç ve ortamların sağlanmasından, projelerin bilimsel ve teknik olarak 
yürütülmesinden, Bakanlığa gerekli bilgi akışının sağlanmasından, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en fazla iki 
ay içinde projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimi ile ilgili sonuçları kapsayan sonuç raporunun düzenlenmesi ve 
Bakanlığa teslim edilmesinden, harcama ve giderlerin proje gereklerine uygunluğundan proje adına, 

ç) Hakem/Komisyon üyesi; proje önerisinin, yürütücü ve firma tarafından sağlanacak sözlü, yazılı, görsel 
bilgileri de dikkate alarak değerlendirilmesinden, Bakanlık tarafından istenen değerlendirme formunun 
hazırlanmasından ve soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden, 

d) Đzleyici; desteklenmesi uygun bulunan projeyi kurum ve proje ortağı firmayı gerektiğinde yerinde ziyaret 
ederek ve Bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak inceleyip değerlendirilmesinden, soruların 
yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden, 

e) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi 5018 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesinde, 

sorumludur. 
Gizlilik 
MADDE 32 – (1) Bu destek programına yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde 

görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, yürütücü ve firmaya ait ticari gizli bilgi veya hizmete özel bilgi olarak 
kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. Bu bilgi ve belgeler ile değerlendirme sürecinde görev 
alan kişiler ile ilgili bu süreçte oluşan her türlü bilgi ve belgeleri 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununun kapsamı dışındadır. 

(2) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri de saklı 
kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davrandığı kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla tespit edilen kişi ve 
kuruluşlar Bakanlık desteklerinden yararlanamaz ve destek kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev 
alamazlar. 

(3) Proje başvurularının değerlendirme ve izleme sürecinde görevlendirilen hakem/komisyon ve izleyicilerin 
bu görevlendirmeye ilişkin hazırladıkları değerlendirme raporları, bu kişilerin mesleki ve kişisel haklarını koruma 
altına alma amacı ve gerektiğinde kurum ve proje ortağı firmayı yerinde birden fazla ziyaret etme durumları da dikkate 
alınarak, proje başvurusunda bulunan kurum ve proje ortağı firmaya ve üçüncü şahıs ya da kuruluşlara iletilmez. Bu 
değerlendirme raporları 4982 sayılı Kanunun kapsamı dışındadır. 
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(4) Proje sürecinde yer alan tüm ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur. Proje ile ilgili gizli bir bilginin 
açıklanması halinde bu açıklamayı yapan hakkında, 5846 sayılı Kanun çerçevesinde gereken işlemler başlatılır. 

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları 
MADDE 33 – (1) Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan her türlü 

fikri ve sınaî mülkiyet haklarının paylaşımı, proje sözleşmesinin eki olmak üzere, proje ortakları arasında yapılacak bir 
anlaşma ile belirlenir. 

(2) Proje yürütücüleri, Bakanlık desteğini belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili 
makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin bir örneğinin Genel 
Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren hallerde, koşullara uyulması yayın yapanların 
sorumluluğundadır. 

Mücbir ve haklı sebepler 
MADDE 34 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; olağanüstü doğa olayları, deprem, yangın, su 

baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, ambargo ve yabancı ülkelerin kısıtlamaları, 
terör eylemleri, sabotaj, savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın) ve abluka olması, kısmi veya genel seferberlik ilanı 
ve benzeri hallerdir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için mücbir sebebin yetkili/ilgili 
merciler tarafından belgelendirilmiş olması zorunludur. 

(3) Bakanlık ile proje ortaklarının birbirlerine hitaben basılı veya elektronik ortamda gönderdikleri ve belirli 
bir süre içinde cevaplanması talep edilen evrakın alıcıya ulaşmaması veya geç ulaşması halleri ile Bakanlığın 
elektronik hizmetinde oluşan aksamalar, gerekçelendirme dikkate alınarak, yerine getirilemeyen taahhüdün haklı bir 
nedeni sayılabilir. Bu durumda haklı sebebin kabul edilebilmesi için bahse konu gerekçenin belgelendirilmesi gerekir. 

(4) Bakanlık tarafından verilmesi öngörülen destek miktarı Genel Müdürlüğe tahsis edilen bütçe ve nakit 
imkânları dahilinde geçerli olup, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikler yerine getirilemeyen taahhüdün haklı bir 
nedeni sayılabilir. 

Kamu kaynaklı diğer destekler 
MADDE 35 – (1) Hibe şeklindeki diğer kaynaklardan yararlanan projeler San-Tez programı kapsamında 

desteklenmez. 
(2) Kredi şeklinde geri ödemeli olarak alınan destekler ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve 

Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine Đlişkin Kanun ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununda yer alan “Ar-Ge indirimi” tanımı altında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kuruluşlara sağlanan destekler bu 
madde kapsamında değerlendirilmez. 

San-Tez proje değerlendirme komisyon üyeleri, hakemler ve proje izleyicilerine yapılacak ödemeler 
MADDE 36 – (1) San-Tez proje değerlendirme komisyonunda görev alan öğretim üyeleri ile hakem ve 

izleyici olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi 
çerçevesinde ödeme yapılır. 

(2) Katılan üyelerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir. 
Proje kapsamında görev alanlara yapılabilecek ödemeler 
MADDE 37 – (1) Desteklenen projelerde; 
a) Proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına, 635 sayılı Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenecek tutarı geçmemek üzere, 

b) Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile projede görev 
yapan diğer proje personeline, 

proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir. 
Proje kapsamında yapılacak yurt içi ve yurt dışı seyahat harcamaları 
MADDE 38 – (1) Proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde proje sözleşmesi çerçevesinde 

gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre 
ödenir. 

Program adının kullanımı 
MADDE 39 – (1) San-Tez, resmi yazışmalarda, program kapsamında yapılan sözleşmelerde ve bunların 

eklerinde, yazılı, görsel ve benzeri ortamlarda programa ilişkin olarak hazırlanan her türlü içerik dâhilinde 
kullanılabilir. 

Uygulama usul ve esasları 
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik kurallar ve desteğin mekanizmalarının 

oluşturulması ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. 
Proje özel hesabında kalan bakiye 
MADDE 41 – (1) Proje özel hesabında kalan bakiye, Bakanlık ve proje ortak/ortaklarının yapmış oldukları 

katkı oranında banka hesaplarına iade edilir. 
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Denetim 
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 43 – (1) 5/7/2007 tarihli ve 26573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine Đlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında desteklenen projeler 
GEÇĐCĐ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca desteklenmesine karar verilen projeler 

de, yeni Yönetmelik hükümleri çerçevesinde desteklenmeye devam edilir. 
Yetki 
MADDE 44 – (1) Bakanlık ülke için önem arz eden teknolojik ve/veya stratejik alanlar belirleyebilir ve bu 

alanlarda proje çağrısına çıkmaya yetkilidir. 
(2) Bakanlık, belirlenen alanlardaki projelerin desteklenmesine öncelik verebilir. 
Yürürlük 
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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SAN-TEZ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

 UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; SAN-TEZ Projelerinin Desteklenmesi Hakkında 

Yönetmelik uygulama usul ve esaslarının belirlenmesidir. 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen San-Tez Programı 
kapsamında yükseköğretim kurumları ile firmalar tarafından ortaklaşa hazırlanan projeleri kapsar. 

Hukuki Dayanak  

Madde 3- Bu usul ve esaslar;  03/06/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi ve 

27/02/2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan San-Tez Projelerinin 

Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Destek Türü, Destek Süresi, Destek Oranı, Desteklenecek Ar-Ge Projeleri, Desteklenen 

Giderler, Desteklenmeyen Giderler 

 

Destek türü ve destek süresi 

 Madde 4- (1) San- Tez Programı kapsamında desteklenen projeler hibe olarak desteklenir. 

 (2) Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun 
olarak en fazla proje süresinin ¼’ü kadar ek süre verilebilir. Ek süre talebi, bir defaya mahsus 

olmak üzere proje tamamlanma tarihinden en az 30 takvim günü öncesinde Bakanlığa yapılması 
gerekmektedir. 

 Destek oranları  

Madde 5- (1) Destek kapsamına alınan proje bütçesinin Bakanlık ve firma payına düşen 
kısımları aşağıdaki gibi hesaplanır. 

a) Proje ortağı firma mikro işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak 
karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır. 

 

b) Proje ortağı firma küçük işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak 
karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır. 
 

c) Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi 
olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır. 

 

   ç) Proje ortağı firma büyük işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak 

karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır. 
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(2) Proje bütçesinin Bakanlıkça ve proje ortağı firma tarafından karşılanacak oranları, proje 

başvurusunun yapıldığı tarihteki proje ortağı firmanın ölçeği dikkate alınarak belirlenir ve proje 
süresince bu oranlar değiştirilmez. 

 

(3)  Sözleşme aşamasında proje ortağı firmanın ölçeğini belgelemesi esastır.  
 

(4) Proje ortağı firmanın birden fazla olması durumunda, proje bütçesi katkı oranları 
belirlenirken ölçeği büyük olan firma esas alınır. 

 

Desteklenecek Ar-Ge projeleri 

Madde 6- (1) Destek sağlanacak projelerin, temel araştırma aşamasını tamamlamış, uygulamalı 
araştırma ve/veya deneysel geliştirme aşamasına gelmiş olması gerekir. 

(2) Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde 
etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel 
çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, pilot üretim tesisi ve altyapı kurmaya 
yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler programın 
amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez. 

 

Desteklenen gider kalemleri 

Madde 7- (1) San-Tez proje destek süreci içinde aşağıdaki harcamalar gider kabul edilir; 

a) Makine Donanım Giderleri; Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü 
kalıcı cihaz, donanım, kalıp, yazılım lisans bedeli ve  bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. 
satın alma giderleri, 

b) Sarf Malzemesi Alım Giderleri;  Endüstriyel ve laboratuvar sarf malzemeleri, deney 
gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler,  tarım ürünleri, küçük yedek parça, el aletleri vb. ile  

bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. satın alma giderleri, 

c) Personel Giderleri; Proje Yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı, yardımcı 
personel, 

d) Seyahat Giderleri; Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması, fuar, konferans vb. gibi 
projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri ile proje personeline verilecek harcırah ve buna ilişkin 
diğer giderler, 

e) Hizmet Alımı; Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, standart, nakliye, makine-donanım bakım 
ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak 
olan ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, fatura ile belgelendirilebilecek işler, 

f) Proje Kurum Hissesi; Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun 
imkânlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık 
gelen tutar. 

(2) Proje önerisi ve sözleşme aşamasında;  hizmet alım giderleri için ayrılan bütçe, proje 

toplam bütçesinin %20’sini aşamaz. Proje başladıktan sonra bütçeye ilişkin yapılacak 
değişikliklerde bu oranlar dikkate alınmaz.  

 (3) Proje kapsamında yer alan mal ve hizmetler, proje ortaklarına ait firmalardan satın 
alınamaz. 
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(4) Yurt dışından temin edilecek makine donanım ve sarf malzemelerin alımlarında CIF 
değerleri dikkate alınır. (C.I.F – Cost, Insurance And Freight ) 

Desteklenmeyen Giderler 

Madde 8- (1) Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmemekle birlikte aşağıda belirtilen 
giderler de destek kapsamı dışındadır; 

a) Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı 
giderler, 

b) Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, 
c) Amortismanlar, depozitolar, 

d) Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,  
e) Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri, 
f) Doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler, 

g) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri, 
h) Yönetim giderleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri, 

i) Sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,  
j) Seyahatlerde yapılan ulaşım harcamaları ve konaklama masrafları dışındaki giderler, 
k) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı, 
l) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri, 
m) Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri, 
n) Ofis, depo, stand kira giderleri, 

o) İnşaat ve tesisat giderleri, 

p) CE, vb. (test giderleri hariç) belgelendirme giderleri, 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuru, Komisyonların oluşturulması, Ön değerlendirme ve hakem seçimi, 
Değerlendirme, Karar, Sözleşme düzenleme 

Proje Başvurusu 

Madde 9- (1) Proje Hazırlama Kılavuzunda belirtilen içerik ve biçime uygun olarak 
hazırlanmış olan proje başvuruları, yıl içerisinde sürekli olarak alınır ve Ar-Ge web portal 

uygulaması üzerinden Bakanlığa yapılır. 

(2) Proje başvurusunda istenilecek belgeler Bakanlık web sayfasında ilan edilir. 

(3) Proje başvuru tarihi olarak, istenilen belgelerin Bakanlığa ulaştığı tarih esas alınır. Proje 

başvuruları, başvurunun yapıldığı ayın son günü referans alınarak 2 ay içerisinde sonuçlandırılır. 

(4) Rektörler, proje ekibinde yer alamaz. Proje yürürlüğe girdikten sonra proje ekibinden 

herhangi bir kişinin yukarıda bahsedilen göreve gelmesi durumunda, Bakanlığa bildirilir. 

 

Komisyonların oluşturulması 

 Madde 10- (1) Komisyonlar, ilgili teknoloji alanında uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri 
arasından Genel Müdürlükçe 2 yıl süre ile görevlendirilen 5 üyeden oluşur ve en az 3 üyenin 
katılımıyla toplanır. 

 (2) Komisyon üyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar düzenlenecek sözleşme ile 
belirlenir. 

(3) Komisyon toplantıları, Bakanlık temsilcisinin koordinatörlüğünde yapılır. 
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(4) Komisyon toplantılarına üst üste 3 kez veya yıl içinde 6 kez kabul edilebilir mazeret 
bildirmeksizin katılmayan üyelerin komisyon üyelikleri Genel Müdürlük tarafından iptal edilir. 
 

(5) Komisyon üyeleri, görevi devam ettiği sürece San-Tez proje başvurusunda bulunamaz, 

başvurusu yapılan projelerin ekibinde yer alamaz ve hakem olarak görevlendirilemez. 
 

 Ön değerlendirme ve hakem seçimi 

Madde 11- (1) Komisyon tarafından yapılan ön değerlendirmede, temel araştırma projeleri 
ve/veya altyapı kurmaya yönelik yatırım projeleri red edilir. 

(2) Ön değerlendirme aşamasını geçen projeler, hakemler tarafından yapılacak proje 
değerlendirme toplantılarına alınır. 

(3) Komisyon, değerlendirilmesine karar verilen projeleri gerekirse kendi arasında gruplandırır. 

(4) Komisyon tarafından her grup için en az 10 kişiden oluşan hakem öneri listesi oluşturulur 
ve bir tutanakla kayıt altına alınır. 

 

Projelerin Değerlendirilmesi 

Madde 12- (1) Proje Değerlendirme toplantıları, Bakanlık temsilcisinin koordinatörlüğünde en 

az 3 ve en fazla 5 kişiden oluşan hakemlerin katılımıyla yapılır. 

(2) Hakemler tarafından proje önerileri; proje değerlendirme formunda belirlenen kriterlere 

göre değerlendirilir. 

(3) San-Tez projelerinin reddine veya kabulüne, proje değerlendirme toplantılarında 
hakemlerce karar verilir. 

(4) Hakemler; proje ile ilgili olarak Ar-Ge web portal üzerinde değerlendirme formunu 

doldurmak suretiyle değerlendirmesini yapar.  

(5) Projenin desteklenmesinde hakemlerin çoğunluğunun olumlu kararı esas alınır. 
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Her bir hakemin proje için verdiği puan 70 ve üzerinde 
ise hakemin kararı bir olumlu oy, 70 puanın altında ise bir olumsuz oy olarak kabul edilir.  

(6) Hakemlerin proje için verdikleri olumlu ve olumsuz kararlar sayılır, oy çokluğu ilkesine 
göre karar alınır.  

(7) Değerlendirme toplantısında 3 (üç) hakemin olması durumunda projenin desteklenmesi için 
en az 2 (iki) hakemin olumlu kararı,  4 (dört) veya 5 (beş) hakemin olması durumunda ise projenin 
desteklenmesi için en az 3 (üç) hakemin olumlu kararı esas alınır. 

(8) 4 (dört) hakemin katıldığı toplantılarda olumlu ve olumsuz oyların eşit olması halinde, 

projenin aritmetik ortalama puanına bakılır. Projenin aritmetik ortalama puanı 70 ve üzerinde ise 
proje için destekleme kararı alınır. 

(9) Projeye ilişkin alınan karar düzenlenecek tutanak ile kayıt altına alınır. 

(10) Desteklenecek projelerin bütçe kalemleri üzerinde hakemler tarafından görüş birliği 

sağlanamayan konularda, hakemlere tekrar görüş sorulur. Yine bir görüş birliği oluşturulamazsa 

nihai karar Genel Müdürlük tarafından verilir. 
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(11) Hakemler, kendileri için hazırlanan taahhütnameyi doldurarak Bakanlık personeline teslim 

etmekle yükümlüdür. 

(12) Mazereti nedeniyle değerlendirme toplantısına katılamayacak olan hakemlerin bu durumu 

en az 5 gün öncesinden Bakanlığa bildirmesi ve gizliliğe ilişkin taahhütnameyi imzalı olarak 
göndermesi gerekmektedir. 

  (13) Yapılacak nihai değerlendirme için gerek duyulması halinde proje ortakları da proje 
değerlendirme toplantısına davet edilir. 
 

Projenin karar bildirimi 

 Madde 13- (1) Proje değerlendirme toplantılarında projelere ilişkin oluşturulan karar,  Genel 

Müdürlük tarafından Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilir. 

 

Sözleşme imzalanması 

Madde 14- (1) Desteklenmesi uygun bulunan projeler için projenin yürütüleceği kurum, proje 
yürütücüsü, ilgili firma ve Bakanlık arasında proje sözleşmesi imzalanır. 

(2) Sözleşme, proje destek başlangıç tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 

(3) Kararın ilan tarihini takip eden 6 ay içerisinde sözleşmesi yapılmayan projeler iptal edilmiş 
sayılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Proje özel hesabı, Ödenek transferi, Değişiklikler, İzleme 

 

Proje özel hesabı ve ödenek transferi 

Madde 15- (1) Projenin yürütüldüğü Kurum tarafından, kamu bankalarından birinde San-Tez 

projesi için özel bir hesap açılır. 

(2) Projeye ait katkı payları, firma ve Bakanlık tarafından 6 aylık dönemler itibariyle proje özel 
hesabına aktarılır. 

(3) Proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen proje kurum hissesi, ilk katkı payı ile birlikte proje 

özel hesabına aktarılır. 

(4) Firma tarafından, katkı payının yatırıldığına ilişkin banka dekontunun Genel Müdürlüğe 
gönderilmesini müteakip Bakanlık katkı payını proje özel hesabına aktarır. 

(5) Proje ortağı firmalar tarafından yatırılan dönemsel ödeme dekontlarında; projenin kod 

numarası, ödemenin ait olduğu dönem ve yatırılan miktar belirtilir. 

(6) Dönem ödemelerinin zamanında yatırılması esastır. Firma katkı payının, sözleşmede 
belirtilen ödeme tarihini takiben 3 ay sonunda ödenmemesi halinde, Bakanlık tarafından proje 
sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilebilir. 

(7) Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje özel hesaplarını 
tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından ödenir. 

(8) Projenin yürütülmesi sırasında, proje sözleşmesinin eki olan proje dokümanlarında yer alan 
ve Bakanlık tarafından onaylanan harcamaların gerçekleştirilmesi esastır. Yapılan harcamalara 
ilişkin mali ve hukuki sorumluluk kuruma aittir. 
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(9) Yapılan harcamalarla ilgili tüm faturalar Kurum adına düzenlenir. 

(10) Proje özel hesabı, amacı dışında kullanılamaz. 

 

Proje değişiklikleri 

Madde 16- (1) Program kapsamında desteklenen projeler ile ilgili olarak proje yürütücüsü 
tarafından gerçekleştirilebilecek işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Projelerde satın alınması öngörülen mal ve hizmetlerin türünün ve niceliğinin değişmemesi 
kaydıyla makine donanım, sarf malzeme ve hizmet alımı kalemleri arasında yapılacak 
aktarmalar, 

b) Seyahat kaleminden diğer kalemlere yapılacak aktarmalar, 
c) Yardımcı personel değişiklikleri, 

 

proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir.  

(2) Proje yürütücüsü tarafından yapılması planlanan yukarıdaki değişikliklerle ilgili olarak 
gerekçeler belirtilerek kuruma ve Bakanlığa bilgi verildikten sonra değişiklik işlemi gerçekleştirilir. 
Ancak, yapılan değişikliklerde herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmesi durumunda Bakanlık 
değişikliği iptal edebilir. 

(3) Yapılması planlanan değişikliklerde Bakanlık onayı gerektiren bir durum olduğunun tespit 
edilmesi halinde tasarruf Bakanlığa aittir. 

(4) Yukarıda belirtilen değişiklikler dışında kalan talepler için Bakanlık onayının alınması 
zorunludur. 

(5) Personel kaleminden diğer kalemlere ve diğer kalemlerden seyahat kalemine aktarım 
yapılamaz. 

(6) Projeye ilişkin olarak, ek bütçe talep edilmesi durumunda bu talep, toplam proje bütçesinin      
% 20 sini geçemez. 

(7) Bir projeye ek süre verilmesi durumunda, ek bütçe talebi ve ek süre için personel ödemesi 
yapılamaz. 
 

(8) Proje ek süresi içerisinde; 
a) Yeni alım, 
b) Daha önce siparişi ve sözleşmesi yapılmış olmakla birlikte bedeli ödenmemiş satın 

almalar, 

c) Bu alımlar için gerekmesi halinde proje bütçe kalemleri arasında aktarma, 
d) Proje süresi içerisinde hak edilmiş ancak ödemesi yapılmamış personel ücretlerinin 

ödeme işlemleri, 

e) Proje bütçesinde planlanmakla birlikte süresi içerisinde gerçekleşmeyen seyahatler 
yapılabilir. 

 

Projelerin İzlenmesi   

Madde 17- (1) Projenin amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini 
inceleyerek değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından bir veya birden fazla izleyici görevlendirilir. 

(2) İzleyici, proje yürütücüsü tarafından kendisine gönderilen gerçekleşme raporunu da dikkate 
alarak projeyi yerinde inceler.  

(3) İzleyici, sözleşmede belirtilen dönemlerde ve Bakanlık tarafından ayrıca görevlendirme 
yapılması durumunda izleme raporunu hazırlayarak Ar-Ge web portal üzerinden ve/veya ıslak 
imzalı olarak Bakanlığa gönderir. 
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 (4) Bakanlık destek sürecinde ya da projenin tamamlanmasının ardından proje faaliyetlerinin 
incelenmesi ve proje sonuçlarının takip edilmesi amacıyla proje ortaklarından her türlü bilgi ve 
belgeyi isteyebilir; belirleyeceği San-Tez Proje Yürütme Grubu üyelerini, gerektiğinde projeyi 

yerinde inceleme ve proje sonuçlarını takip etmekle görevlendirebilir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sonuçlandırma, Ödemeler 

Proje sonuçlandırma işlemleri  

Madde 18- (1) Proje yürütücüsü tarafından, varsa ek süre dahil proje bitiş tarihini müteakip en 

fazla 2 ay içerisinde sonuç raporunun mali hususlarını içeren bölümü kurumun ilgili birimine, 

teknik hususlarını içeren bölümü ise Bakanlığa teslim edilir. 

(2) Yapılan harcamaların proje bütçesi ile uygunluğu ve katkı payları kurum tarafından kontrol 
edilir. 

(3) Projeye ait “banka hesap dökümü” ve formatı Bakanlıkça belirlenen “Proje Sonuçlandırma 
Tutanağı” proje yürütücüsünün raporu teslim ettiği tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde kurum 

tarafından Bakanlığa teslim edilir. 

(4) Bakanlığa gönderilen proje sonuçlandırma tutanağı esas alınarak hesapta kalan bakiye firma 
ve Bakanlık hesaplarına iade edilir. 

(5) Proje sonuçlandırma işlemleri, varsa ek süre dâhil proje bitiş tarihinden itibaren 6 ay 

içerisinde tamamlanır.  

Proje kapsamında görev alanlara yapılabilecek ödemeler 

Madde 19- (1) Projede görev alan proje yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı ve 
yardımcı personele projede görev aldığı süre boyunca 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak proje sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden 
aylık ücret ödemesi yapılır. 

(2) Proje kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretler, çalışılan ay sonunda ilgili kişilerin 
banka hesabına ilgili kurum tarafından aktarılır. 

(3) Memur ve diğer kamu görevlisi olarak görev yapan, yüksek lisans veya doktora öğrencileri 
ile projede görev yapan diğer proje personeline proje kapsamında ödeme yapılamaz. 

(4) Proje ortağı firmanın sahibi ve/veya ortaklarının proje ekibinde yer alması durumunda proje 
kapsamında personel ücreti ödenmez. 

(5) Desteklenen proje ekibinde yer alan tez öğrencisi, herhangi bir kurumda çalışmadığına dair 

Sosyal Güvenlik Kurumundan belge getirmek zorundadır. Getirmemesi halinde çalışan tez 
öğrencisi ücreti ödenir. 

(6) Halen üniversitede lisans/lisansüstü veya doktora seviyesinde öğrenim gören ve herhangi 
bir işte ücret karşılığı çalışmayan öğrencilerin, proje ekibinde yardımcı personel olarak 
gösterilmeleri durumunda bu öğrenciler için proje ödemesi yapılmaz. 

(7) Proje personeline yapılan ödemeler, proje yürütücüsü tarafından uygulama usul ve esasların 
ekinde yer alan “Aylık ödeme formunun” her ay proje yürütücüsü tarafından Kurumun ilgili 

birimine teslim edilmesini müteakip yapılır.  
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(8) Aynı anda birden fazla projede görev alan proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı ve 
yardımcı personele en fazla 2 (iki)  projeden ödeme yapılır. 

(9) Aynı anda birden fazla projede görev alan proje personelinden yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerine sadece 1 (bir)   projeden ödeme yapılır.  

(10) Bir projede birden fazla tez öğrencisinin görevlendirildiği ve her birinin tezinin projenin 
bir parçası olacağı üniversite tarafından kabul edildiği durumda; tez öğrencilerine ödenecek aylık 

ücret toplamı 3.500,00 TL’den fazla olamaz. 

(11) Bir projede birden fazla yardımcı araştırmacı çalışması halinde, bu personele proje 
kapsamında ödenecek aylık ücret toplamı, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (2.300,00 

TL) geçemez.  

(12) Bir projede birden fazla yardımcı personel çalışması halinde, bu personele proje 
kapsamında ödenecek aylık ücret toplamı, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (2.300,00 

TL)  geçemez.  

(13) Bir projede, projenin belirli bir bölümü için danışmanlık hizmeti alınması gerekmesi 
halinde, danışmanlık alınacak kişiye ödenecek aylık ücret, herhangi bir kamu kurum veya 

kuruluşlarında çalışmaması şartıyla, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (2.300,00 TL)  

geçemez. 

(14) 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8. Maddesinin 2. fıkrasına ve Yönetmelik 
esaslarına göre projede görev alacak tez öğrencilerine yapılacak burs ödemeleri ile, projede yer 

alacak diğer personele yapılacak ödemelerin üst sınırları aşağıda belirtilmiştir. 

 

Proje Yürütücüsü 1.150,00 TL/ay 

Yardımcı Araştırmacı    950,00 TL/ay 

Yardımcı Personel    600,00 TL/ay 

 

     TEZ ÖĞRENCİSİ Çalışan Çalışmayan 
Doktora  750,00 TL/ay 1.750,00 TL/ay 

Yüksek Lisans 600,00 TL/ay 1.500,00 TL/ay 

 

Proje Personeli Ücretlendirme Esasları  

Madde 20- (1) San-Tez projelerinde yer alan proje personeline proje süresince aylık ücret 
ödemesi ile ilgili olarak uygulamada aşağıdaki hususlar yerine getirilir: 

(2) Proje bütçesinde adı bulunmayan kişilere herhangi bir ödeme yapılamaz. Yapılması halinde 
ödenen bu miktarların proje özel hesabına geri ödenmesinden kurumun ilgili birimi ve proje 

yürütücüsü müştereken sorumludur. 

(3) Proje başladıktan sonra, her tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personel için 
ekteki “Aylık Ödeme Formu” yürütücü tarafından doldurularak her ay üniversitenin ilgili birimine 
iletilir. Yürütücüden “Aylık Ödeme Formu” gelmemesi halinde kişiye ödeme yapılmaz. 

(4) Projede fiilen yer alınmayan sürelerde (bir aydan fazla sürelerde yurt dışında bulunma veya 
raporlu olma durumu) aylık ödeme yapılmaz. 

(5) Yardımcı personel ödemesi,  öğretim üyesi dışında kalan kurum çalışanları ve/veya proje 
ortağı firmada görevli personele yapılır.  
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(6) Yardımcı personelin proje ortağı firma elemanı olması halinde; Firma tarafından ilgili 
personelin çalıştığı aya ait San-Tez ödemesi maaş bordrosuna dâhil edilerek vergi ve SSK prim 
kesintisi yapılır. İlgili personele, maaş bordrosu dâhilinde proje ödemesi yapıldığına dair “Aylık 
Ödeme Formu” imzalatılır. “Aylık Ödeme Formu” proje yürütücüsü tarafından da onaylanarak 
üniversite ilgili birimine teslim edilir. Üniversite ilgili birimi tarafından proje bütçesinde bu 
personel için yapılacak ödeme miktarının kontrol edilmesini müteakip firma elemanı yardımcı 
personel aylık proje ödemesi firmanın hesap numarasına aktarılır. Firma ödemesinin proje 
bütçesinde belirtilen ödemeden fazla olması halinde sadece proje bütçesinde belirtilen tutar firmaya 
aktarılır. Firma ödemesinin proje bütçesinde belirtilen ödemeden az olması halinde ise ödeme 
belgesinde yer alan tutar aktarılır, kalan miktar bir sonraki ay firma tarafından tamamlanarak ödeme 
belgesine eklenir. 

(7) Yardımcı personelin veya yardımcı araştırmacının farklı bir üniversiteden olması 

halinde; San-Tez projesinde yer alan yardımcı personel/yardımcı araştırmacı görevli olduğu 
üniversiteden ödemenin yapılacağı aya ait maaş bordrosunun bir suretini proje yürütücüsüne 
gönderir. Proje yürütücüsü; yardımcı personel/yardımcı araştırmacı “Aylık Ödeme Formu” ile 

birlikte kişinin maaş bordrosunu projenin yürütüldüğü üniversitenin ilgili birimine teslim eder. 
Projenin yürütüldüğü üniversite, San-Tez projesi kapsamında ödeyeceği ücreti kişinin maaş 
bordrosundaki gelir vergisi dilimini göz önünde tutarak gerekli vergi kesintilerini yaptıktan sonra 
personel ödemesini ilgilinin banka hesabına aktarır.  

(8) San-Tez kapsamında Tez Öğrencisi/Yardımcı Araştırmacı/Üniversitede çalışan Yardımcı 
Personel Aylık ödemeleri kurumun ilgili birimi tarafından her ay, ilgiliye ait banka hesabına 

yatırılır.  

 

Proje kapsamında yapılacak yurt içi ve yurt dışı seyahat harcamaları 

Madde 21- (1) Proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde proje sözleşmesi 
çerçevesinde gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir. 

(2) Proje ekibinin proje süresi içerisinde katılacağı en fazla 4 uluslararası bilimsel toplantı ile 
ilgili giderler proje bütçesinden karşılanır.  

(3)Proje ekibi içerisinde yer almayan kişilerin seyahat harcamaları proje bütçesinden 
karşılanmaz. 

(4) Yurt dışı seyahatlerde; ödenecek miktarlar kişi başı 3.000 ABD Doları karşılığı TL’yi 
geçemez. 

(5) Yurt dışı ve yurt içi kongre, fuar, seminer vb. katılım ücretleri proje bütçesinden ödenmez. 
(6) Devlet Üniversitelerinde görevli proje personelinin proje kapsamında gerçekleştirdiği 

yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak 
şekilde 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir. 

(7) Özel yükseköğretim kurumlarında görevli proje personeli ile projede görevli olmakla 
birlikte üniversitede görevli olmayan tez öğrencileri, yardımcı araştırmacılar ve yardımcı personelin 
proje kapsamında gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, proje bütçesinde 
belirlenen tutarları aşmayacak şekilde “6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca 

Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları Tablosunda” memur ve hizmetlilere uygulanan en 

düşük derece dikkate alınarak gerçekleştirilir. 
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SAN-TEZ PROJELERİ                                                              

AYLIK ÖDEME FORMU 
 

Proje Kod No  : .................................... 

Proje Adı   : ................................................................................................. 

                     ................................................................................................. 

 

Projede Görev Alan Personelin : 

Adı ve Soyadı             : .................................................................... 

T.C. Kimlik No             : .................................... 

Vergi Dairesi ve Vergi No: ………………. 

Banka Adı              :  ........................ 

Şube Adı ve Kodu             :  ........................ 

Hesap No              :  ................................................... 

Bölümü                              : …………………………………… 

 

Personelin Projedeki Görevi : 

Doktora Öğrencisi                           Yardımcı Araştırmacı    

Yüksek Lisans Öğrencisi                    Yardımcı Personel          

 

Ücretli Çalışıyor mu?                :      Evet (*)       Hayır    

Üniversitesi/Çalıştığı Kurum*          :……………………………………………………………………………. 

Çalıştığı  Firma *                                :……………………………………………………………………………. 

       a-Vergi Dairesi ve Vergi No*    : ………………………………………………………………………….... 

       b-Firmanın Hesap No* : ................................................... 

Aylık ücret Alacağı Süre                   : …/... /20…  -  … / ... /20...  (Toplam ........ Ay) 

Ücret Ödemesi Yapılacak Ay : ....................... 

Ödenecek Aylık Miktarı               : ................................... TL 

..................................................... (İlgili Üniversite Birimine) 

 

Yukarıda bilgileri verilen personel, yürütücüsü olduğum projede yer almaktadır. Belirtilen süre için 

aylık ödemesinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. 

 

Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu bilgilerde olacak herhangi bir değişikliği 

zamanında ilgili birime bildireceğimi taahhüt ederim. 

 

Proje Yürütücüsü                      İmza                         Tarih    

...............................    ..................         …/ … /20… 

 

 

Ek: 1. Personele ait kimlik fotokopisi 
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San-Tez Programının Amacı Nedir?  

Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve 

uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya 

üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik 

yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez 

çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının 

değerlendirilmesidir. 

 

San-Tez Programından  Kimler Yararlanabilir? 

Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne 

bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de 

yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan istifade edebilirler. 

 

Proje yürütücüsünün nitelikleri ne olmalıdır?  

Üniversite Rektörü dışında, Kamu veya özel/vakıf üniversitelerinden birinde hali hazırda 

çalışan ve en az doktora derecesine sahip akademisyenler projede yürütücü olarak görev 

alabilirler. 

 

Projede yer alacak yardımcı araştırmacıların nitelikleri ne olmalıdır?  

Proje ekibinde yer alacak yardımcı araştırmacıların doktora ve üstü akademik dereceye sahip 

olmaları gerekmektedir. 

 

Projede yer alacak yardımcı personelin nitelikleri ne olmalıdır?  

Proje ortağı firmada veya üniversite çalışan ve maaş bordrosu olan uzman / teknik personel, 

projede yardımcı personel olarak yer alabilirler. 

 

Aynı anda birden fazla projede görev alan personele ödem e yapılır  mı?  

Aynı anda birden fazla projede görev alan; 

   *Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sadece bir(1) projeden, 

   *Proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele ne fazla iki (2) projeden 

ödeme yapılabilir. 

 



Memur ve diğer kamu görevlisi  personele San-Tez kapsamında ödeme 

yapılabilir mi? 

San-Tez kapsamında memur ve diğer kamu görevlisi personele ödeme yapılamaz. 

 

Başvuru Dönemleri Ne Zamandır?  

Proje başvuruları, Ar-Ge web portal uygulaması üzerinden yıl içerisinde sürekli olarak alınır. 

 

San-Tez Projelerinde Destek Oranları Nedir?  

San-Tez projelerinde proje ortağı firma; 

* Mikro işletme ise en az %15 

* Küçük işletme ise en az %20 

* Orta büyüklükteki işletme ise en az %25 

* Büyük işletme ise en az %35 

oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe 

olarak desteklenecektir. 

 

Desteklenen Projelerin Süresi Nedir?  

San-Tez kapsamındaki projelerin destekleme süresi en fazla 24 aydır. İhtiyaç duyulması 

halinde bir defaya mahsus olmak üzere proje süresinin ¼’ ü kadar ek süre verilebilir. 

 

Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?  

   *San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma 

aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına 

dikkat edilmelidir. 

   *San-Tez Programı kapsamında; yeni bilgiler elde etmek için yapılan, belirlenmiş bir 

uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, durum tespiti 

projeleri, rutin testler/analizler, pilot üretim tesisi ve alt yapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı 

ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

   *Proje kapsamında alınması planlanan hizmet alımı tutarının, toplam proje bedelinin %20’ 

sini geçmemelidir. 

 

 



Nasıl Başvurulur?  

San-Tez proje başvuruları on-line olarak Ar-Ge web portalı uygulaması üzerinden yapılır. 

 

Başvurular Ne Zaman Sonuçlandırılır?  

Proje başvuru tarihi olarak, istenilen belgelerin Bakanlığa ulaştığı tarih esas alınır. Proje 

başvuruları, başvurunun yapıldığı ayın son günü referans olarak alınarak 2 ay içerisinde 

sonuçlandırılır. 

 

Desteklenmesine karar verilen projeler ne zaman başlar ? 

Bakanlıkça desteklenmesine kara verilen projeler, sözleşme tarafları olan Proje yürütücüsü, 

Üniversite, Firma ve Bakanlık tarafından imzalanmasını takiben, proje sözleşmesinde belirtilen 

tarih itibariyle başlamış kabul edilir. 

Bakanlık tarafından desteklenmesine karar verilen ve ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 

sözleşmesi yapılmayan projeler iptal edilmiş sayılır. 

 

San-Tez Proje Süreçleri Nelerdir?  

   *Proje Başvurusu,  

   *Ön değerlendirme,  

   *Değerlendirme,  

   *Sözleşme,  

   *Ödeme İşlemleri,  

   *İzleme ve Denetim, 

   *Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış 

 

Desteklenen Bütçe Kalemleri Nelerdir?                                                                                            

   

 *Makine Donanım, 

 *Sarf Malzeme,  

 *Hizmet Alımı, 

 *Seyahat Giderleri, 

 *Personel Giderleri, 

 San-Tez Programı kapsamında desteklenmektedir. 

 

 



Kısmi Destek Oranı Nedir?  

Proje bütçesinde, üretimde de kullanılabilecek özellikte olan ancak proje için alınması veya 

yaptırılması zorunlu olan makine/donanım alımları kısmi olarak desteklenir. Kısmi destek oranı 

en fazla % 40 olarak uygulanır ve kalan tutar firma katkı payına eklenir. 

 

Proje Kurum Hissesi… 

Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında Kurumun (üniversite) imkânlarından 

faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin % 5’ine karşılık gelen 

tutardır. Proje bütçesinde ayrı bir kalem olarak belirlenir ve toplam proje bütçesine eklenir. 

 

Proje Başka Kurumlardan da Destek Alıyorsa…  

Hibe şeklindeki diğer kaynaklardan yararlanan projeler San-Tez Programı kapsamında 

desteklenmez. 

 

Ödemeler Nasıl Yapılır?  

Projenin yürütüldüğü üniversite tarafından kamu bankalarından birinde SAN-TEZ projesi için 

özel bir hesap açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine 

proje özel hesaplarını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından 

yapılır. 

 

San-Tez projelerinde satın alma işlemleri…  

Proje ile ilgili harcamalar ve satın alma işlemleri projenin yürütüldüğü üniversite tarafından, 

San-Tez Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

 

Proje ile ilgili  Fikri ve Sınai Mülkiyet  Hakları ve Donanım Paylaşımı…  

Desteklenen projelerin sonucunda ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının 

paylaşımı ile proje kapsamında alınan makina-donanımın proje ortakları arasında paylaşımı, 

sözleşme öncesi yapılacak bir anlaşma ile belirlenmektedir. 

 

 



İletişim Bilgileri  

 

Adres: 

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 2151 Cad. No:154   P.K. 06510 

Söğütözü-ANKARA   

Tel: 0 (312) 201 52 51  

0 (312) 201 52 52  

Fax: 0 (312) 201 52 53 

e-mail:argeweb@sanayi.gov.tr 

 

İlgili Bağlantı  

 

http://sagm.sanayi.gov.tr 


