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 TEŞVİK HAKKINDA KISA BİLGİLER 

Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı 

 

27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. 

 

 SAN-TEZ Programı; sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan 
KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve inovasyon kültürü kazanmaları ve 
sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak 
işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir 
destek mekanizmasıdır. 



 TEŞVİK HAKKINDA KISA BİLGİLER 

Kapsam 

 Teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi ile 

sonuçlanacak, üniversite ve sanayici işbirliği ile 

hazırlanan Ar-Ge projeleri 

 

Proje Ortakları 

Firma ile Üniversite arasında imzalanan sözleşme 

kapsamında Firma, Üniversite ve Proje yürütücüsü 

proje ortakları olabilmektedir. 

 

Proje yürütücüsü: Projeden sorumlu olan ve proje ile 

ilgili yazışmaları yapan doktora derecesine sahip 

öğretim üyesidir. 



TEŞVİK DETAYI 

Teşvik Miktarı 

Hibe olarak verilmektedir. (Geri ödemesiz) 

Program çerçevesinde verilebilecek destekler, söz konusu 

program için Bakanlık bütçesinde öngörülen toplam ödeneği 

geçemez. 
Projelerin bütçesi herhangi bir alt veya 

    üst limit ile sınırlandırılmamıştır. 

Kurum hissesi, ilgili proje yürütücüsünün uygun görüşü ve 

ilgili kurumun üst yöneticisinin kararı ile kurumun Ar-Ge 

faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. 



TEŞVİK DETAYI 

Teşvik Miktarı 

 

Proje ortağı firmanın karşılaması gereken oran ve 
Bakanlıkça karşılanacak oran işletme büyüklüğüne göre 
değişim göstermektedir. 

 

İşletme Tipi Firma (Min) Bakanlık 

(Max) 

Mikro İşletme  %15’ini nakdi  %85’i  

Küçük İşletme  %20’sini nakdi  %80’i  

Orta Büyüklükteki İşletme %25’ini nakdi  %75’i  

Büyük İşletme  %35’ini nakdi  %65’i  



TEŞVİK DETAYI 

 

Teşvik Süresi  

En çok: 24 ay 

 

Ek süre (gerekirse):  Proje süresinin ¼’ü kadar. 



TEŞVİK DETAYI 

 

Diğer teşviklerle çakışma 

Hibe şeklinde diğer kaynaklardan yararlanan projeler 

San-Tez kapsamında desteklenmez. 

 

Kredi şeklinde geri ödemeli olarak alınan destekler, 

5746 sayılı Ar-Ge Kanunu destekleri ve Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nda öngörülen Ar-Ge indirimi bu 

kapsamda değerlendirilmez, San-Tez ile beraber 

uygulanabilir. 



Proje Başvuruları ve Değerlendirme  

 

Proje başvuruları yıl içerisinde sürekli olarak alınır. 

 

Proje önerileri elektronik ortamda sunulur. 

 

Başvuruyu, proje yürütücüsü firma 
http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=108 
adresinden proje ortakları adına yapar. 

 

Projelerin başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini 
kapsayan duyurular Bakanlık internet sitesinden yapılır. 

 

TEŞVİK DETAYI 

http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=108
http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=108


 

Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 

Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri 

Danışmanlık ve hizmet alım giderleri 

Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri 

Personel giderleri 

Proje kurum hissesi 

Nakliye, sigorta ve gümrük giderleri 

 

 

SAN-TEZ PROGRAMINDA 

DESTEKLENEN HARCAMALAR 


