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1. Giriş
SAN-TEZ

Projeleri,

Üniversite-sanayi

işbirliğinin

kurumsallaştırılması

ve

üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer
yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni
ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde
yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans
ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.
2. Yararlanma Koşulları
Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-ge ve yenilik projeleri için, sektör ve
büyüklüğüne bakılmaksınız ülkemizde yerleşik tüm işletmeler San-Tez programından
istifade edebilmektedirler.
3. Projenin Yönetimi
Üniversite Rektörü dışında, Kamu veya özel/vakıf üniversitelerinden birinde hali hazırda
çalışan ve en az doktora unvanına sahip akademisyenler projede yürütücü olarak görev
alabilirler.
4. Son Değişiklikler
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2007 yılından bu yana yürütülen SAN-TEZ
programı, Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında
Yönetmelik ile yeniden düzenlenmiştir. SAN-TEZ Programı kapsamında projeler için
verilecek destek hibe şeklinde olacak ve bakanlık bütçesinde öngörülen toplan ödeneği
geçmeyecektir. Proje toplam bütçesinin en az yüzde 15’i nakdi en fazla yüzde 85’i
bakanlıkça karşılanacaktır.

Bakanlık destek oranı
İşletme Katkı Payı
Destek Süresi
Başka hibe/destek alıyorsa
Proje Başvuruları
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Eski Yönetmelik
Yeni Yönetmelik
Yüzde 75 (hibe)
Yüzde 85 (hibe)
Yüzde 25
Yüzde 15
36 Ay (6 ay ek süre
24 ay (6 ay ek süre verilebilir)
verilebilir)
Proje toplam bedelinden Destek verilmeyecek
düşülüyordu
2 dönem halinde
Sürekli
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4.1 Destekleme Oranları


Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam bütçesinin en az yüzde 20’si
nakdi, en fazla yüzde 80’i bakanlıkça karşılanacak.



Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise proje toplam bütçesinin en az
yüzde 25’i nakdi, en fazla yüzde 75’i bakanlıkça karşılanacak.



Proje ortağı firma büyük işletme ise proje toplam bütçesinin en az yüzde 35’i
nakdi, en fazla yüzde 65’i bakanlıkça sağlanacak.

4.2 Destek Süresi
Destek süresi proje bazında en fazla 24 ay olacak. Ancak projenin gereksinimlerine
uygun olarak en fazla proje süresinin dörtte biri kadar ek süre verilebilecektir.
4.3 Diğer Hibelerden Yararlananlar Kapsama Giremeyecek
Önceki yönetmeliğe göre projenin aldığı diğer destekler, proje bedelinden düşülmekte,
sonra devletin katkısı belirlenmekteydi. Yeni yönetmelikte bu da değişmektedir. Yeni
yayımlanan yönetmelikte, “Hibe şeklindeki diğer kaynaklardan yararlanan projeler SAN-TEZ
programı kapsamında desteklenmez” denilmektedir.
Yönetmelikte SAN-TEZ programı kapsamında, desteklenecek olan harcama ve gider
kalemleri şöyle sıralanmıştır;


Alet makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri



Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri



Danışmanlık ve hizmet alım giderleri



Yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri



Personel giderleri



Proje Kurum Hissesi



Nakliye, sigorta ve gümrük giderleri

4.4 Başvuru Süresi
Eskiden 2 dönem olarak alınan proje başvuruları artık sürekli olarak alınabilecektir. Proje
sahipleri, projelerini hazırladığı anda başvurusunu yapabilecektir.

Etüt-Araştırma Servisi
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5. Yeni yönetmelikle Getirilen Yeni Fırsatlar


Projenin

yürütülmesi

ve

sonuçlandırılması

aşamasında

üniversitelerin

imkânlarından faydalanılması karşılığı olarak proje bütçesinin yüzde 5’ine karşılık
gelen tutar, kurumun Ar-Ge hizmetlerinde kullanılmak üzere kurum hissesi
olarak üniversitelere aktarılacaktır.


Yatırım ağırlıklı makine-donanım kalemlerinin olmasından dolayı reddedilen
projeler artık bu sebeple reddedilmeyecektir.



Seri üretimde kullanılabilecek özellikte olup, proje için alınması veya yaptırılması
zorunlu olan makine-donanım alımları kısmi olarak desteklenecektir.



Yatırım yönü ağır basan ancak düşük oranda da olsa Ar-Ge faaliyetlerinde
kullanılacak makine-donanım bütçesinin yüzde 40’a kadar olan kısmını yeni
düzenleme ile bakanlık karşılayabilecektir.

6. SONUÇ
Bütün bu iyileştirme çalışmaları, üniversite-sanayi kapsamında değerlendirilen SAN-TEZ
projelerine olan ilgiyi artırmak, projelerin desteklenmesini kolaylaştırmak ve destek
sürecinde karşılaşılan olumsuzlukları en aza indirebilmek amacıyla yapılmıştır.

Etüt-Araştırma Servisi
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