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Proje Nedir?

Proje, belirli bir hedefi ve kapsamı tanımlayan
çalışma tasarısıdır.

Projede süre, maliyet, kullanılacak yöntemler ve
olası risklere ya da aksamalara karşı alınacak
önlemler önceden planlanır.

Projenin temelini; zaman, kapsam ve bütçe
oluşturur.
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Proje Nedir?

Kapsam: Kısaca projede ne yapılacağıdır. Amacın,
uygulanacak yöntemlerin ve proje çıktısının
tanımlanmasıdır.

Zaman: Projenin, başlangıcı ile bitişi arasındaki
çalışmaların bir takvime göre planlanmasıdır.

Bütçe: Projenin harcama planıdır. İyi hazırlanmış
bir bütçe planı ile giderler zamanında
karşılanabilir.
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Ar-Ge ve Yenilik

• Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak
amacıyla, sistematik bir temelde yürütülen
yenilikçi faaliyetler ve oluşan bilgi birikiminin yeni
uygulamalarda (ürün, süreç) kullanımıdır.

• Yenilik, bir fikri, geliştirilmiş, iyileştirilmiş ya da
yeni ve satılabilir bir ürüne veya sürece
dönüştürmeye yönelik bir dizi bilimsel, teknolojik,
mali ve ticari faaliyeti ifade eder.
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konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler

TEYDEB Sanayi Ar-Ge Destek Programları ile
1. Yeni ürün geliştirilmesi

2. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

ÜRÜN GELİŞTİRME

3. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin
geliştirilmesi

4. Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

SÜREÇ GELİŞTİRME
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Proje Nasıl Oluşturulur?
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• Projeye neden ihtiyaç duyulduğu, başlatılma
gerekçesi, konu ve amaçları, somut ölçülebilir
hedefleri belirlenerek, proje taslak olarak
hazırlanmalıdır.
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Proje Nasıl Oluşturulur?
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• Hazırlık aşamasında; öncelikle projenin teknik
açıdan yapılabilirliği araştırılmalı yani
teknik/teknolojik fizibilite yapılmalı, yayınlar,
patentler ayrıca ulusal ya da uluslararası
standartlar ve şartnameler dikkate alınmalıdır.

• Proje Ar-Ge çalışmaları ve proje çıktısıyla ilgili
ulusal ve uluslararası ölçekte tekniğin veya
teknolojinin bilinen durumu incelenmeli, varsa
benzer ürünler ve teknolojilerden farklılıkları
anlatılmalıdır.
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Proje Nasıl Oluşturulur?

TÜBİTAK TEYDEB’e sunulan proje önerilerinde, 3 konu
en açık şekilde anlatılmalıdır.

I. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi

ve yenilikçi yönü

II. Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

III. Proje çıktılarının ekonomik ve ulusal kazanıma

dönüşebilirliği

8



TÜBİTAK

9

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği

Proje fikrinin ortaya çıkışından, hedeflenen ürünün
veya sürecin özelliklerine kadar projenin

• endüstriyel Ar-Ge içeriği,
• teknoloji düzeyi ve
• yenilikçi yönünü

ortaya koyacak bilgiler hazırlanmalıdır.
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Proje hedeflerine ulaşmak için uygulanacak analitik
veya deneysel çözüm yöntemleri açıklanmalıdır.

Proje süresince üzerinde durulacak değişkenler, bu
değişkenlerin incelenmesi için kullanılacak
yöntemler, araçlar, yapılacak ölçümler ve çıktılar
açıklanmalıdır.

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği
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Örneğin; yeni bir ürün geliştirme projesinde; tasarım
için hangi yöntemler ve araçların kullanılacağı,
tasarımın nasıl doğrulanacağı, ne gibi test ve
hesaplamaların yapılacağı, varsa prototip ürünün
başarı değerlerinin nasıl ölçüleceği belirtilmelidir.

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği
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Endüstriyel Ar-Ge İçeriği
Örneğin lojistik sektöründe ahşap palet yerine polimer palet
geliştirilmesinin amaçlandığı bir projede
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Endüstriyel Ar-Ge İçeriği

Projenin ara çıktıları belirlenmeli ve proje nihai
çıktısının somut ve ölçülebilir başarı ölçütleri
tanımlanmalıdır.

Örneğin, bir İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştiriliyorsa,
proje sonunda ortaya çıkacak uçağın türü, kalkış
ağırlığı, uzunluğu, kanat genişliği vb. gibi ölçülebilir
teknik özellikleri belirtilmelidir.
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Endüstriyel Ar-Ge İçeriği

Örnek projede
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Süreç geliştirme ya da iyileştirme projelerinde yeni
sürecin getireceği ölçülebilir farklara, iyileştirmelere
ya da gelişmeler anlatılmalıdır.

Daha iyi, daha hızlı, daha küçük boyutlu, daha hafif
vb. ölçülemeyen tanımlar kullanılmamalı, üretim hızı
(adet/saat), enerji tüketimi, verimlilik yüzdesi, raf
ömrü, vb. ölçülebilir değerler verilmelidir.

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği
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Örneğin;

• üretim hızının 3 adet/dakikadan 4 adet/dakikaya
çıkarılması,

• enerji tüketimin %10 azaltılması,
• karbondioksit salımının %5 azaltılması,
• bilgisayar kontrolüyle toplam işlem süresinin %20

kısaltılması

gibi somut ölçülebilir hedefler yer almalıdır.

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği
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Projeyi görsel açıdan en iyi şekilde yansıtacak
fotoğraf, teknik resim, yerleşim resmi ya da taslak
çizim, tablo, grafik, devre şeması, sistem mimarisi,
kavramsal model diyagramı, akış diyagramı gibi en az
bir tane görsel materyal hazırlanmalıdır.

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği
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Piyasada benzer ürünler varsa, projenin yenilikçi
yönleri bu ürünlerle kıyaslanmalıdır. Yapılacak
yenilikler ve iyileştirmeler vurgulanmalı; örneğin,
broşür, fotoğraf, katalog vb. belgeler üzerinde teknik
verilerle anlatılmalıdır.

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği
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Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı

Proje, birbirini tamamlayan faaliyetlerden oluşan ve
her birinin bitişi bir ara çıktı ile tanımlanmış olan iş
paketlerinden oluşmalıdır.

Ara Çıktılar, projenin iş paketi faaliyeti sırasında
oluşan tanımlı çıktılardır.
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Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı

Ara çıktılar nihai ürünün ara aşamaları olabileceği
gibi, çizimler, prototipler, test sonuçları, yazılım
modülleri, raporlar, dokümanlar gibi projenin parçası
olan her tür çıktıyı da içerebilir.
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Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı
Örnek projede
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Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı

Her bir iş paketinde,

• planlanan faaliyetler,
• kullanılacak yöntemler,
• incelenecek parametreler,
• testler,deneyler ve analizler,
• proje ara çıktıları ve başarı kriterleri,
• elde edilecek çıktıların diğer iş paketleriyle

ilişkisine dair bilgiler yer almalıdır.
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Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı

Projenin başarıyla yürütebilmesi, izlenebilmesi ve
sonuçlandırabilmesi için kaynaklarını etkin ve
verimli bir biçimde kullanmasına yönelik bir plan,
proje organizasyonu ve yönetimi hazırlanmalıdır.

Proje planı, adımları ve bu adımların
zamanlamasını göstermek amacıyla “İş-Zaman
Çubuk Grafiği” içermelidir.
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Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı

İş-zaman çubuk grafiğinde, ana iş paketleri ve
bunlara ait alt iş paketleri, projenin başlangıcından
bitişine kadar hangi tarihler arasında yer alacağı
belirtilmelidir.
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Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı
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Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı

Projedeki temel Ar-Ge faaliyetlerinin
gerçekleştirilebilmesi için, asgari altyapının firmada
bulunması beklenir. Firmanın, tesis, laboratuar,
alet/teçhizat, kütüphane gibi olanakların tamamına
sahip olmaması durumunda, bu eksikliklerin nasıl
giderileceği planlanmalı ve anlatılmalıdır.

Proje konusunda uzman lisans mezunu en az bir
personelin projede çalışması gerekmektedir.
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Endüstriyel Ar-Ge İçeriği

Örnek projede
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Projenin yürütülmesi ve proje çıktılarının
ticarileşmesi sırasında karşılaşılması olası teknik,
mali, idari ve hukuki riskler öngörülmeli, bunlara
yönelik önleyici tedbirler ve risklerin gerçekleşmesi
halinde yapılacaklar ve B planı hazılanmalıdır.

Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı
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Örneğin;

• yurtdışından malzeme tedariğinde
yaşanabilecek problemler,

• tasarım değişiklikleri sebebiyle oluşabilecek
gecikmeler,

• proje personelinin işten ayrılması,
• yasal bir takım izinlerin alınma zorunluluğu,
• patent ve fikri mülkiyet hakları ile korunan

benzer ürünler gibi.

Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı
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Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Projenin sağlayacağı

• katma değer,
• proje çıktısının ticarileşme potansiyeli,
• firma verimliliğine ve rekabet gücüne katkıları,
• yurt içi/dışı pazar payı beklentisi ve
• ithal edilen bir ürünün yerini alma olasılığına

yönelik bilgiler hazırlanmalıdır.

Projenin ekonomik getirileri ile ilgili tahminler belirli
bir ekonomik fizibilite çalışmasıyla hesaplanmalıdır.
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Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Örnek projede
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Projede hedeflenen çıktının bir süreç geliştirme veya
iyileştirme ise veya pazara sunulmayacak firma içinde
kullanılacak bir ürün olduğu durumlarda ise;

• proje çıktısının firma verimliliği,
• maliyet düşüşü,
• kalite artışı veya rekabet gücü

gibi firmaya doğrudan ya da dolaylı olarak ekonomik
getiri olarak ölçülebilecek katkıları hakkında bilgi
verilmelidir.

Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
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Bu katkılar;

• yeni uygulama ve Ar-Ge projeleri başlatma,
• üniversite-sanayi işbirliğini sağlama/geliştirme

potansiyeli,
• patent alma ve lisans satışı beklentisi,
• yeni iş alanı oluşturma ve yeni istihdam

sağlama potansiyeli,

Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
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• sektör içi işbirlikleri ve bilgi aktarımı sağlama
potansiyeli,

• projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata
olumlu etkileri, eğitim, sağlık, bölgeler arası
gelişmişlik farkını azaltma gibi konularda
iyileştirme sağlama potansiyeli, çevreye ve
canlılara olumlu etkileri gibi kazanımlar olabilir.

Projede, bu kazanımlara ilişkin beklentiler
hazırlanmalıdır.

Projenin Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
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Proje Bütçesi

Proje İş Planında yer alan faaliyetlerin yapılabilmesi için
gerekli olduğu düşünülen maliyet unsurlarının
belirtildiği ve gerekçelendirildiği bu bölümün amacı,
tahmini maliyet unsurlarının öngörülen faaliyetlere
uygunluğunun değerlendirilmesini sağlamaktır.
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Proje Bütçesi

Planlanan proje faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi
için öngörülen gider kalemleri, maliyet formları
aracılığıyla beyan edilmelidir.

Proje değerlendirmesi aşamasında tahmini maliyetleri
daha anlaşılır kılacak, kuruluşun elinde bulunan
proforma fatura, teknik broşür gibi bilgiler bu formların
ekinde sunulabilir.
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Proje bütçesini oluşturan gider kalemleri, aşağıdaki
gruplara göre ayrıştırılarak ilgili formlarda verilir.

• Personel Giderleri (M011) Formu
• Seyahat Giderleri (M012) Formu
• Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları (M013) Formu
• Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşler (M014)

Formu
• Hizmet Alımları (M015) Formu
• Malzeme Alımları (M016) Formu

Proje Bütçesi
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Proje Bütçesi
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• Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü öne

çıkarılmalı

• Projede kullanılacak yöntem ve teknikler detaylı

açıklanmalı

• Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmeli

• Projenin hedef, çıktıları ve başarı ölçütleri net ve

ölçülebilir biçimde tanımlanmalı

• Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalı

Başvuruda Nelere Dikkat Edilmeli?
Sıkça Yapılan Hatalar/Eksiklikler
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• İş paketleri arasındaki ilişkiler iyi kurgulanmalı

• Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve

hizmet alımları tanımlanmalı

• Kuruluşun katkısı net bir şekilde belirtilmeli

• Projenin teknoloji düzeyi gerekirse üniversitelerin ve

Ar-Ge kuruluşlarının desteği ile literatür ve standartlar

referans verilerek açıklanmalı

Başvuruda Nelere Dikkat Edilmeli?
Sıkça Yapılan Hatalar/Eksiklikler
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1. Boyut altında en çok görülen ret gerekçeleri
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 Çalışmanın Ar-Ge sistematiği (analitik ve/veya deneysel
yönden) yetersizdir.

 Proje çalışmaları rutin uygulamalardır.

 Projenin hedefi ve proje çıktılarının başarı ölçütleri
tanımlanmamıştır.

 Firmanın Ar-Ge çalışmalarındaki özgün katkısı çok sınırlıdır,
projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alımı yapılan
kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır ve kuruluşun bilgi
birikimine katkısı olmayacaktır.

 Proje üretime yönelik yatırım ağırlıklıdır.
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2. Boyut altında en çok görülen ret gerekçeleri
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 Proje ekibi proje önerisinin içerdiği teknolojik alanda
sistematik bir Ar-Ge çalışması yürütülebilmesi için yeterli
değildir.

 Projenin izlenebilirliği açısından ara çıktıları ve başarı
kriterleri tanımlanmamıştır.

 Projenin teknik/teknolojik fizibilitesi yapılmamıştır.

 Proje Ar-Ge faaliyetlerinin gerektirdiği tüm alanlarda uzman
personel mevcut değildir ve bu alanlardaki ihtiyaçların
giderilmesine ilişkin planlama yapılmamıştır.

 Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip
herhangi bir proje personeli bulunmamaktadır.
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3. Boyut altında en çok görülen ret gerekçeleri
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 Projenin ekonomik fizibilitesi yeterli düzeyde yapılmamış ve
firmaya ekonomik katkısı incelenmemiştir.

 Müşteri beklentileri ve gereksinimleri dikkate alınarak pazar
araştırması yapılmamıştır.

 Proje çıktısı ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte değildir.



TÜBİTAK

Teşekkürler…

Projenizin TEYDEB teknik ve mali uzmanlarına
proje ile ilgili sorularınızı doğrudan yöneltebilirsiniz.


