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Konya Ar-Ge, İmalat ve Teknoloji Destekleri Rehberi çalışmasındaki açıklamalar ve tablolar, Mevlana
Kalkınma Ajansı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşların destekleri bir araya getirilerek Konyalı
girişimci ve yatırımcılarımız için yönlendirici mahiyette hazırlanmıştır. Güncellemeler, son mevcut
desteklere göre derlenmiştir. Desteklerde, uygulamalarda, rakamlarda ve güncel verilerde farklılıklar
veya eksiklikler olabilir ve bu sebepten dolayı oluşabilecek anlaşmazlıklarda Mevlana Kalkınma Ajansı
sorumluluk kabul etmez. İlgilendiğiniz destek programı hakkında daha net bilgi edinmek için lütfen
ilgili kurumla iletişime geçiniz ve ilgili resmi platformları takip ediniz.
Nisan, 2021
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KOSGEB DESTEKLERİ
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
Destek adı:
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:


Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni
fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir
ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin sağlanmasıdır.



Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum
sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin
üretilmesinin sağlanmasıdır.



2021-01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde
faaliyet gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki
(elektrik veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları, batarya teknolojileri, elektronik
haberleşme teknolojileri) Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde
desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır.

Kimler başvurabilir:
Destek programına girişimciler ile gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler başvurabilir. Başvuru
yapanların KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif durumda olmaları gerekmektedir. Ar-Ge, Ür-Ge ve
İnovasyon Destek Programından araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan
işletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir. Destek
programı, sektör ayırt etmeksizin çağrı olmadan sürekli açık ve çağrıya özel sektörel odaklı olarak iki
farklı şekilde uygulanmaktadır.

2021-01 çağrısı için başvuru tarihi itibariyle küçük işletme veya orta büyüklükteki işletme ölçeğinde
olanlar başvurabilecektir.

Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin aşağıdaki özellikleri taşıyan ürünler için başvuru
yapması esastır:
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a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar
tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
b) Patent belgesi ile koruma altına alınan
c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan
ç) Teknolojik Ürün (TÜR) deneyim belgesi alınan
d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları arge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan
f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri
sonucunda ortaya çıkan
g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat
tutarından fazla olan ürünler

Destek türü:
Destek programı geri ödemesiz ve geri ödemeli finansman (300.000 TL’ye kadar) şeklinde
uygulanmaktadır.

Destek miktarı:
Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon projelerine çağrı bazlı programlarda küçük işletmeler için 1.500.000 TL’ye,
orta büyüklükteki işletmeler için 6.000.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. Çağrı bazlı olmayan
programlarda üst limit 750.000 TL’dir.

Destek oranı:
Destek oranı %75’tir. Satın alınan makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım vb. harcamalar yerli
malı ise destek oranı %90 olur.

Destek süresi:
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programında, proje süresi 4 ay ve katları olacak şekilde en az 8, en çok 24
aydır. Projenin başlama tarihi, proje başvurusunun kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir. Kurul
kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.
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Destek kalemleri:
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Destek Üst Limiti (TL)

Makine-Teçhizat,
Donanım,
Hammadde,
150.000
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
Makine-Teçhizat,
Donanım,
Hammadde,
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri 300.000
Ödemeli)

Destek Oranı (%)

75 (Yerli malı ise 15 puan
ilave)

Nitelikli Personel Gideri Desteği (Her yıla ait Asgari
Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük
normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden
hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz)
dâhil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile
elde edilen Günlük Net Asgari Ücret Tutarının belirtilen
öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük
destek üst limiti belirlenir:



Ön Lisans mezunları ve Lisans programından bir yıl
içinde mezun olabilecekler için 1,25 kat





Lisans mezunları için 1,5 kat

200.000

100

100.000
100.000
20.000
20.000
10.000

75*
75*

Yüksek Lisans mezunları için 1,75 kat
Doktoralı için 2 kat

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği
Proje Danışmanlık Desteği
Eğitim Desteği
Proje Tanıtım Desteği
Yurtiçi
ve
Yurtdışı
Kongre/Konferans/Fuar
Ziyareti/Teknolojik
İşbirliği
Ziyareti Desteği
Diğer
Giderler
Desteği
İşletme
Desteği

Kuruluş

75
20.000

5.000 (gerçek kişi Destek
statüsünde kurulmuş Uygulanmaz
olan)

Oranı

Giderleri
10.000
(sermaye
şirketi
statüsünde
kurulmuş olan)

*Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınacak belgeler % 80 oranında
desteklenir.
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*Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği kapsamında Türk Standardları Enstitüsü’nden alınacak hizmetler % 80
oranında desteklenir.

2021-01 Proje Teklif Çağrısı için destek kalemleri farklılık göstermektedir. İlgili çağrı detayları için
aşağıdaki bağlantıdan tablo incelenmelidir:
https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/AR-GE%20URGE/23.03.2021/Proje_Teklif_C%CC%A7ag%CC%86r%C4%B1s%C4%B1-2021-01.pdf

Uygun maliyetler:








Makine-teçhizat, donanım giderleri (satın alınan makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir)
Yazılım giderleri
Deneme amaçlı hammadde giderleri
Dışarıdan sağlanan hizmet alımı giderleri
Projede çalışan personel giderleri
Proje geliştirme giderleri (danışmanlık, eğitim, mülkiyet hakları başvuruları, tanıtım faaliyetleri,
ziyaretler, test-analiz işlemleri, belgelendirme masrafları vb.)
İşletme Kuruluş Giderleri

Uygun olmayan maliyetler:




Vergi harcamaları
Yakıt giderleri
Amortismanlar

Ödeme şekli:


Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden itibaren 12 ayı
ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli
desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz. Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin
yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır.



Hibe şeklindeki ödemeler proje bitiminden sonra faturalandırılan harcamalar için belirtilen
destek oranı üzerinden yapılır.



İşletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. İlk kurul
kararında belirtilen tahmini geri ödemesiz destek tutarının yüzde %50 (elli)’si oranında erken
ödeme yapılabilir.



İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması
durumunda işletmenin Ar-Ge, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı Destek Ödeme Talep
Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup
edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına
destek ödemesi olarak aktarılır.
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Başvuru zamanı:
Çağrı kapsamı dışındaki projeler için program sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru
yapılabilmektedir.
2021-01 çağrısı için başvuru süresi 25 Mart – 18 Mayıs 2021 tarihleri arasındadır.

Başvuru süreci:
İşletme ve girişimcilerin Programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları
ve proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaları esastır.
Projesi kabul edilen girişimcinin, işletmesini kurmasını müteakiben KOSGEB veri tabanına kayıt olması
gerekmektedir.
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programından yararlanmak isteyen işletme/girişimci, Ar-Ge, Ür-Ge ve
İnovasyon Programı Proje Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden doldurup, eki belgeleri
KOBİ Bilgi Sistemine yükler ve başvurusunu onaylar.

Başvuru değerlendirme:
Proje başvurusu Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosunda yer alan
hususlar doğrultusunda en geç 1 ay içerisinde KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden kontrol edilir. Bu
aşamada başvurunun; başvuru ve yararlanma koşullarını sağlaması, dokümantasyon formatına uygun
olması, eklerinin bulunması gibi hususların kontrolü sağlanır.
Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme için
Kurula sunulur. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir
veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı, öğrenme tarihinden itibaren 15 gün
içinde 1 defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. Düzeltme istenmesi halinde 1 aydan az olmamak
kaydıyla süre verilebilir.

Kuru,l projenin kabulüne ya da reddine ilişkin değerlendirmesini Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı
Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu ile yapar. Projenin kabul edilebilmesi için 100 puan üzerinden
yapılan değerlendirmede; projeye en az 3 Kurul üyesi tarafından 60 ve üzeri puan verilmiş olması ve
ayrıca verilen puanların ortalamasının da 60 ve üzeri olması gerekir. 60 ve üzeri puan alamayan projeler
reddedilir.

Genel şartlar:


Herhangi bir KOSGEB Birimi tarafından başvurusu reddedilen girişimci veya işletme, aynı proje
için başka KOSGEB Birimine başvuramaz.
8






Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, işletmenin aynı anda bir projesi desteklenir.
Projenin tamamlanması halinde, yeni bir proje sunulabilir.
Proje süresinde işletmenin tasfiyesi, kapanması veya kurul tarafından projenin sonlandırılması
halinde; destek süreci sonlandırılır. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın;
işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır
kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya
Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi
halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine
uygun olarak tahsil edilir.
İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden,
çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet
satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

Özel şartlar:












Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri
taşınırların mülkiyeti, işletme tüzel kişiliğine ait olup, program sonrası izleme yapılana kadar
başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.
Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi (KDV) destek
kapsamı dışında tutulur.
Her bir yurt içi ve yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir.
Ulaşım bilet ücretleri ve konaklama giderleri karşılanabilir. Her bir ziyaret için destek üst limiti
her bir yurtiçi ziyaret için 5.000 TL ve her bir yurtdışı ziyaret için 10.000 TL’dir.
Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında Nitelikli Personel Gideri Desteğinde İşletmesini
sermaye şirketi statüsünde kuran Girişimcinin kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı
Personel Gideri Desteğinden yararlandırılır. Bu durumda, destek alacak başvuru sahibi
girişimcinin veya projede çalışacak olan ortağının gerçek kişi statüsünde başka işletmesinin
olmaması, herhangi bir işletmede %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması veya başka bir
İşletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekir. Bu destek kalemi
kapsamında yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteğinde işletmenin Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil,
Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderleri
desteklenir. Türk Patent ve Marka Kurumu (TürkPatent) ve/veya yurt dışı muadili
kurum/kuruluşlar ile TürkPatent tarafından yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan
ödemeler bu destek kapsamındadır.
Danışmanlık ve Eğitim desteğinde iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri karşılanmaz.
Proje başvurusunda başvuru sahibi tarafından Açık Kaynak Kodlu Yazılım (Kodları
incelenebilen, değiştirilebilen ve değiştirilmiş hali dağıtılabilen yazılım) kullanıldığı beyan
edilmesi ve proje sonunda yapılacak tespitte uygun bulunması kaydı ile Nitelikli Personel Gideri
Desteği haricindeki geri ödemesiz destekler kapsamında ödenen giderler için destek
oranlarına % 15 ilave edilir. Projede Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanılacak ise Proje Başvuru
formunda Yazılım türü ve projede kullanım alanı beyan edilmelidir.
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KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi ilan edildiği tarihten
itibaren 3 yıl içerisinde yeni bir proje başvurusu yapması koşuluyla bir defaya mahsus olmak
üzere Nitelikli Personel Gideri Desteği haricindeki geri ödemesiz destek oranlarına % 10 ilave
edilir.



Her halükarda bu destek programında belirtilen Nitelikli Personel Gideri Desteği haricindeki
geri ödemesiz destek oranlarına ilave edilecek oran %15’i geçemez.

Web sitesi:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destekprogrami

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/AR-GE%20UR-GE/23.03.2021/UE-02-02_(01)_ArGe_U%CC%88r-Ge_ve_I%CC%87novasyon_Destek_Program%C4%B1_Uygulama_Esaslar%C4%B1.pdf
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GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI
Destek adı:
Geleneksel Girişimci Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının
arttırılmasını sağlamaktır.

Kimler başvurabilir:
Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler
başvurabilir.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
Destek Unsuru
Kuruluş Desteği

Destek Tutarı
Gerçek kişi işletme 5.000 TL
Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
Performans Desteği
Birinci Performans Dönemi**
İkinci Performans Dönemi**
- 180-539 gün ise 5.000 TL
- 360-1079 gün ise 5.000 TL
- 540-1079 gün ise 10.000 TL
- 1080-1439 gün ise 15.000 TL
- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL
- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
Sertifika Desteği
5.000TL
* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için
hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.
** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir
performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.
Destek süresi:
2 yıl

Destek kalemleri:




Kuruluş Desteği
Performans Desteği
Sertifika Desteği
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Uygun maliyetler:
Kuruluş desteği kapsamında; gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi
statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
Performans desteği kapsamında; geri ödemesiz olarak, programın uygulama esaslarında belirlenen
kriterlere göre 40.000 TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması
durumunda ilave 10.000 TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.
Sertifika desteği kapsamında; girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifika ve
buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş tarihinden önce en geç bir yıl öncesini
kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için (işletme
kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak toplam
5.000TL’ye kadar destek sağlanır.

Uygun olmayan maliyetler:
Sertifika desteği kapsamında uzaktan eğitim yoluyla alınan sertifikalar destek kapsamında
değerlendirilmez.

Ödeme şekli:
Sorumlu personel, Geleneksel Girişimci Destek Programı Ödeme Talep Formu ve eki belgeleri ile
beraber süreç kontrolünü yaparak Geleneksel Girişimci Destek Programı Ödeme Oluru hazırlar ve
uygulama birimi müdürünün oluruna sunar.
Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile
birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili muhasebe müdürlüklerine gönderilir.
İlgili muhasebe müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

Başvuru zamanı:
Başvurular sürekli açıktır.

Başvuru süreci:
İşletme, Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru Formunu KBS üzerinden hazırlar ve onaylar.
Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih destek programı başvuru tarihidir.
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Başvuru değerlendirme:
Başvuru, KBS üzerinden sorumlu personel tarafından Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru
Değerlendirme Kriterleri Formunda yer alan hususlar dikkate alınarak Geleneksel Girişimci Programı
Başvuru Değerlendirme Formu ile değerlendirilir ve ilgili uygulama birimi müdürü onayına gönderilir.

Genel şartlar:
İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.
Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya
tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB
Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
İşletmenin KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.
Destek programına, Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında sağlanan geleneksel girişimci
eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
Destek programına başvuru yapılabilmesi için geleneksel girişimci eğitiminin işletme kuruluş tarihinden
önce tamamlanmış olması gerekir.

Özel şartlar:
Girişimcilik Destek Programından, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programından
veya İleri Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından
yararlanamaz.
Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50
olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
İşletme, destek programı başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe
kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi
statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.
Sertifika desteğinden destek programı başvuru tarihi itibarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında
yer alan NACE Koduna sahip işletme faydalanabilir.
Sertifika desteği kapsamındaki sertifikaların 5580 sayılı kanun kapsamında MEB tarafından
yetkilendirilmiş özel eğitim kurumlarından alınmış olması şartı aranır.
Web sitesi:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi
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İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI
Destek adı:
İleri Girişimcilik Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde
girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Kimler başvurabilir:
Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından
belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren
işletmeler başvurabilir.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
Destek Unsuru
Kuruluş Desteği

Destek Tutarı
Gerçek kişi işletme 5.000 TL
Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
Makine, Teçhizat ve Yazılım Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere
Desteği*
100.000TL,
Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,
Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere
300.000TL,
Mentörlük, Danışmanlık Ve 10.000 TL
İşletme Koçluğu Desteği
Performans Desteği**
Birinci Performans Dönemi***
İkinci Performans Dönemi***
- 180-539 gün ise 5.000 TL
-360-1079 gün ise 5.000 TL
- 540-1079 gün ise 10.000 TL
-1080-1439 gün ise 15.000 TL
- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL
-1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
Sertifika Desteği
5.000 TL
* Destek oranı %75 ‘tir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’
de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve güncel yerli malı belgesi
ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir
** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için
hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.
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*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir
performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.
Destek süresi:
2 yıl

Destek kalemleri:






Kuruluş Desteği
Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği
Mentörlük, Danışmanlık Ve İşletme Koçluğu Desteği
Performans Desteği
Sertifika Desteği

Uygun maliyetler:
Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi
statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre
belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a)
kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.
Bu destekten destek programı başvuru tarihi itibarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında
yer alan NACE Koduna sahip işletme faydalanabilir.
Sertifika desteği kapsamında desteklenen işletmenin faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik
sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Sertifika başına azami destek
tutarı 1.000 TL’dir

Uygun olmayan maliyetler:
Sertifika desteği kapsamındaki sertifikaların 5580 sayılı kanun kapsamında MEB tarafından
yetkilendirilmiş özel eğitim kurumlarından alınmış olması şartı aranır.
Uzaktan eğitim yoluyla alınan sertifikalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Ödeme şekli:
Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ilbirlikte
Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili muhasebe müdürlüklerine gönderilir. İlgili
muhasebe müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.
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Başvuru zamanı:
Başvurular sürekli açıktır.

Başvuru süreci:
İşletme, Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru Formunu KBS üzerinden hazırlar ve onaylar.
Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih destek programı başvuru tarihidir.

Başvuru değerlendirme:
Başvuru, mevzuata uygunluk ve şekil yönünden en geç 15 gün içerisinde KBS üzerinden kontrol edilir.
Uygun durumlarda bazı kontroller KBS üzerinden otomatik olarak yapılabilir.

Genel şartlar:
Programdan yaralanmak için İşletmenin KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.

Özel şartlar:
Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteğinden, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni
Girişimci Programından veya İleri Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu
destek programından yararlanamaz.
Girişimcilik eğitimini almış birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda işletme
destek programından bir defa yararlanır.
Destek programına, Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında sağlanan geleneksel girişimci
eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
Destek programına başvuru yapılabilmesi için geleneksel girişimci eğitiminin işletme kuruluş tarihinden
önce tamamlanmış olması gerekir
Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50
olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
İşletme, destek programı başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe
kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; - gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, - tüzel
kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir
Web sitesi:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi
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İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAM PROGRAMI
Destek adı:
KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Desteğin amacı, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve
ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının
karşılanmasıdır.

Kimler başvurabilir:
Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olanlar ve KBS’de kayıtlı ve aktif
durumda işletmeler başvurabilir.

Destek türü:
Geri ödemesiz hibe

Destek miktarı:

1
2
3
4
5
6
7

İşletme Geliştirme Destek Programı
Yurt İçi Fuar Desteği
Yurt Dışı Fuar Desteği
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
Tasarım Desteği
Sınai mülkiyet hakları desteği
Belgelendirme desteği
Test ve analiz desteği

Destek
Üst
Limiti (TL)
Destek Oranı
50.000
30.000*
50.000**
50.000
30.000***
60%
50.000***
50.000****

Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği
8
80.000*****
9 Bağımsız değerlendirme desteği
20.000
10 Model Fabrika Desteği
70.000
(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından
düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate
alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.
(**)Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın,
engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.
(***)TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler ve hizmetler %100 (yüz) oranında desteklenir.
(****)TSE’den alınacak hizmetler destek üst limitleri dahilinde %100 (yüz) oranında desteklenir.
(*****)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik
edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir.
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Destek oranı:
Destek oranı % 60 olarak uygulanmaktadır.

Destek süresi:
Program süresi 2 yıldır.

Destek kalemleri:











Yurt içi fuar desteği
Yurt dışı iş gezisi desteği
Nitelikli eleman istihdam desteği
Tasarım desteği
Sınai mülkiyet hakları desteği
Belgelendirme desteği
Test ve analiz desteği
Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği
Bağımsız değerlendirme desteği
Model fabrika desteği

Uygun maliyetler:


Yurt içi fuar desteği kapsamında fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer)
kirası ile standart stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar.



Yurt dışı iş gezisi desteği kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf
ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında işletme
temsilcilerinin; konaklama giderleri, ulaşım giderleri, yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili
tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.



Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında destek programı süresi içerisinde yeni istihdam
edilen nitelikli eleman için destek verilir.



Tasarım desteği kapsamında işletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği,
Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri
ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep
Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 28/2/2008
tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
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Kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek
verilir.


Sınai mülkiyet hakları desteği kapsamında
-

Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre
Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu
(TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine ve

-

Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre
Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için
TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.



Belgelendirme desteği kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite
oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve
TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından
alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek
verilir.



Test ve analiz desteği kapsamında işletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite
laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrolmuayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene
konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.



Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında TEVMOT projesi kapsamında
pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa
OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin
enerji verimli motor değişimlerine imzalanan protokol çerçevesinde destek verilir.



Bağımsız değerlendirme desteği işletmelerin 18/09/2019 tarihli 30892 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan ve 05/12/2019 tarihli 30969 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Teknoloji
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nin çağrı planlarında belirtilen
öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmesine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı kapsamında yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu
giderlerine destek verilir.
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Model fabrika desteği İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel
öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç
(ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi) olarak tanımlanan model fabrikalardan
işletmelerin alacakları hizmet giderlerine destek verilir. Model fabrika desteğinde söz konusu
hizmet giderleri işletmelerin model fabrikalardan alacakları sadece eğitim hizmetlerini
içermektedir.

Uygun olmayan maliyetler:
KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler Test ve Analiz Desteğinin kapsamı
dışındadır.
Test, analiz ve kontrol-muayene hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk,
sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren
personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

Ödeme şekli:
Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının işletme tarafından
gerçekleştirilmesini müteakip İşletme Geliştirme Destek Programı Ödeme Talep Formu KBS (KOBİ Bilgi
Sistemi) üzerinden doldurulur ve ilgili ödeme belgeleri yüklenerek ödeme talep edilir.

Başvuru zamanı:
Başvurular sürekli açıktır.

Başvuru süreci:
İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurulur ve
başvurusunu onaylar.

Başvuru değerlendirme:
Başvurular, KOBİ Bilgi Sistemin üzerinden sorumlu personel tarafından değerlendirilerek ilgili uygulama
birimi müdürü onayına gönderilir. Değerlendirme sonucuna göre işletmeler bilgilendirilir.

Genel şartlar:


İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.



Destek programının süresi işletme için 2 (iki) yıldır.
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(4) İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak
üzere, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.



İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden,
çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın
alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.



Yurt dışı iş gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOBİ Bilgi
Sisteminde kayıtlı ve programı onaylı en az 10 (on) işletmenin yurt dışı iş gezisi programında
yer alması gerekir.



Yurt dışı iş gezisi programında, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmelerinin ve Ticaret Bakanlığı
tarafından yıllık yayınlanan Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesinde veya
Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Prestijli Fuarlar Listesinde yer alan bir fuara ziyaretin
bulunması gerekir. Ancak, bu aktivitelerden sadece birinin bulunması durumunda, yurt dışı iş
gezisi programı aşağıda belirtilen aktivitelerden en az birini de içermelidir:
1) Meslek kuruluşları ile toplantı,
2) Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler.

Özel şartlar:


Yurt İçi Fuar Desteği kapsamında destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami
50 (elli) m²’dir.



Yurt İçi Fuar Desteği kapsamında işletmeye program süresince en fazla 4 (dört) fuar katılımı
için destek ödemesi yapılır.



Yurt dışı iş gezisine ilişkin destek ödemesinin yapılabilmesi için; katılımcı işletmelerin faaliyet
alanı ile yurt dışı iş gezisinin kapsadığı iş kollarının uyumlu olması gerekir.



Yurt Dışı İş Gezisi Desteği kapsamında yer alan her bir aktivite 2 (iki) günden fazla olamaz.



Yurt Dışı İş Gezisi Desteği kapsamında yurt dışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin yurt
dışı iş gezisi programının düzenlendiği tarihlerde; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması
gerekir.



Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında işletmeye program süresince destek üst limiti
dâhilinde en fazla 4 (dört) nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.



Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle
son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede
tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir

21



Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile
işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı
uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.



Tasarım Desteğinde her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (iki bin) TL’dir. Ancak ürün
tasarımının Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre
Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000
(on bin) TL’dir.



Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında TÜRKPATENT’ten alınan/alınacak her bir belge için
işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL, TÜRKPATENT muadili yurt dışı
kurum/kuruluşlardan alınan/alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (on bin)
TL’dir.



Sınai Mülkiyet Hakları Desteğinden yararlanmak isteyen işletmenin, TÜRKPATENT ve/veya
muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara destek programı süresi içerisinde başvuru yapmış olması
gerekir.



Belgelendirme Desteğinde belge ve fatura tarihlerinin program süresi içerisinde olması
kaydıyla; ilgili kurum/kuruluşa yapılan belge başvurusunun tarihine bakılmaz.



Test ve Analiz Desteği kapsamında KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin
giderler destek kapsamı dışındadır.

Web Sitesi:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi
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KOBİ TEKNOYATIRIM- Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Destek Adı:
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Konusu/Amacı/Hedefi:
Bu desteğin amacı
a) Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve
ticarileştirilmesi ve
b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı
sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimi ve ticarileştirilmesi amacıyla
işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.
Kimler başvurabilir:
Bu destek programına KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek
veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilir.

Özel Not: KOSGEB aracılığıyla bu destek kapsamında dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük,
maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek verilecektir. 6
milyon TL’ye kadar verilecek desteğin 4 milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olacaktır. Bu ürünlere özel
açıklanan desteğe ilişkin detaylı bilgi KOSGEB’den alınabilir.
Destek türü:
Destek, geri ödemeli ve geri ödemesiz hibe şeklindedir.

Destek miktarı:
Düşük, Orta-Düşük Teknoloji Alanları

Orta-Yüksek, Yüksek Teknoloji Alanları

Geri ödemesiz 300.000 TL

Geri ödemesiz 1.500.000 TL

Geri ödemeli 700.000 TL

Geri ödemeli 3.500.000 TL

Destek oranı:
Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli
ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

1
2
3
4
5

Destek Kalemleri
Makine-teçhizat desteği*
Üretim hattı tasarım giderleri desteği
Yazılım giderleri desteği*
Personel gideri desteği
Eğitim ve danışmanlık desteği

Destek Oranları
%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
%100 Geri ödemesiz
%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
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6
Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği
%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek
%45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.
Destek süresi:
Yatırım projesi süresi en az 8 ay, en fazla 36 ay olarak uygulanmaktadır.

Destek kalemleri:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Makine-teçhizat desteği
Üretim hattı tasarım giderleri desteği
Yazılım giderleri desteği
Personel gideri desteği
Eğitim ve danışmanlık desteği
Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

Uygun olmayan maliyetler:
Eğitim ve danışmanlık desteği, yalnızca eğitim ve danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve
ulaşım giderlerini kapsamaz.

Ödeme şekli:
İşletme, destek unsurlarına ilişkin mal/hizmet alımlarını bu programın uygulama esasları kapsamında
gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri dönemsel izlemenin tamamlanmasını müteakip uygulama
birimine sunarak ödeme talep eder.
Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek uygun bulunan giderlere ilişkin destek ödemesini
işletmenin banka hesabına yapar. Ancak, işletmenin talebi ve uygulama biriminin uygun bulması
halinde, satın alınan makine-teçhizata ilişkin destek ödemesi hizmet sağlayıcının banka hesabına da
yapılabilir.
Talep halinde %35 oranında erken ödeme yapılabilir.

Başvuru zamanı:
Sürekli olarak başvuru kabul edilebilir. İşletme tarafından başvurunun onaylandığı tarihte yürürlükte
olan “Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi” içerisinde yer alan ürün için başvuru
yapılması esastır. Aksi halde başvuru değerlendirmeye alınmaz.
Listeler www.kosgeb.gov.tr web sayfasından takip edilir.
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Başvuru süreci:
Programdan yararlanmak isteyen işletme, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formunu KBS
üzerinden doldurarak, başvuruya esas ek belgeleri yükler ve başvurusunu onaylar.

Başvuru değerlendirme:
Yatırım projesi belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur.
Kontrol sonucu başvurusu uygun bulunan yatırım projesi düşük veya orta düşük teknoloji alanında ise
yatırım projesinin kurul tarafından değerlendirme süreci, orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında
ise inceleme süreci ile devam edilir.
Kontrol sonucu uygun bulunan yatırım projesi; orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında ise, kurul
değerlendirmesi öncesi kurul değerlendirmesine katkı sağlamak üzere teknik ve mali analiz süreci
başlatılır.
Uygun bulunan başvurular değerlendirilmek ve karar alınmak üzere KBS üzerinden kurula sunulur.
Kurul yatırım projelerini; projenin ekonomik etkisi, teknik yeterlilik, faaliyet-zaman planlaması, bütçe
maliyet etkinliği, projenin sürdürülebilirliği ve yerindeliği vb. hususlar açısından puanlama yaparak
değerlendirir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; yatırım projesi kabul edilebilir,
reddedilebilir veya başvurunun düzeltilmesi istenebilir. Değerlendirme sonucu işletmeye bildirilir.

Genel Şartlar:
İşletmenin, destek programı kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi
Beyannamesinin güncel olması gerekir.Ar-Ge veya yenilik projesi; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla
kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlanmış ve başarı ile
sonuçlandığına dair belgeye sahip olan işletmeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren
5 (beş) yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler.
Patent belgesi ile koruma altına alınan ürüne ait başvurularda; patent belge tarihinin, başvuru
tarihinden itibaren en fazla 5 (beş) yıl önce alınmış olması esastır.
Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 (beş) yıl
içinde Programa başvuru yapılması esastır.
Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak işletmelerin, başvuru yaptıkları tarih
itibariyle TÜR Deneyim Belgelerinin güncel olması gerekir.

Özel şartlar:
(a) Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve
ticarileştirilmesi desteği için:
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En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip
olan


KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar
tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,



Patent belgesi ile koruma altına alınan,



Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,



Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır.
(b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak
ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimi ve ticarileştirilmesi için;





Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması

esastır.
Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden
ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım projesi başvuru tarihi
itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir.

Üretim hattı tasarım giderleri için desteklemeye esas tutar; makine-teçhizat ve kalıp giderleri için
onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın % 3 (üç) ’ünü geçemez.
Dönemsel izlemede yazılım giderine ilişkin lisans sözleşmesinin/lisans belgesinin izleyici tarafından
görüldüğü belirtilmemiş ise uygulama birimi tarafından ilgili gidere ilişkin destek ödemesi yapılmaz.

Yatırım projesinin başlangıç tarihinden sonra işletmede istihdam edilmiş personel yeni istihdam sayılır.
Yeni personelin yatırım projesinin başlangıç tarihinden 4 (dört) ay öncesine kadar işletme tarafından
istihdam akdinin feshedilmemiş olması esastır. Yatırım projesi başlangıç tarihi öncesindeki 4 (dört) ay
içerisinde istihdam akdi feshedilerek tekrar istihdam edildiğinin tespiti durumunda ilgili personel için
destek ödemesi yapılmaz.

Yatırım projesi kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine ve destek süresine kurul
karar verir.
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İzleyici tarafından eğitim hizmetinin makine-teçhizat ve yazılımın satın alındığı hizmet sağlayıcıdan ilgili
makine-teçhizat ve yazılımın kullanımına ilişkin alındığı tespit edilmiş ise ve dönemsel izlemede izleyici
tarafından eğitim hizmetine ilişkin katılım belgesinin/sertifika vb. görüldüğü belirtilmiş ise uygulama
birimi tarafından destek ödemesi yapılır.

Web Sitesi:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urunyatirim-destek-programi
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KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
Destek adı:
KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:


Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin,
ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,



KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla
hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Kimler başvurabilir:
KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler
başvurabilecektir.
Destek türü:
Geri ödemeli ve geri ödemesiz
Destek miktarı:
Proje teklif çağrısı için ayrılacak bütçe, KOSGEB destek bütçesi imkanları ve başvuru sayısı dikkate
alınarak KOSGEB tarafından belirlenecektir.
Destek oranı:
%60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir).
Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.
Geri ödemesiz en fazla 300.000 TL
Geri ödemeli en fazla 700.000 TL
Toplam en fazla 1.000.000 TL

Destek süresi:
En az 8 ay ve en fazla 36 ay
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Destek kalemleri:
Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen
esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.

Uygun maliyetler:
Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif
Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından
belirlenir.

Ödeme şekli:
Bu destek programı kapsamında erken ödeme yapılabilir.

Başvuru zamanı:
Yıl içinde proje çağrıları açılmaktadır.

Başvuru süreci:
KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden
başvuru yapabilecektir.

Başvuru değerlendirme:
Değerlendirme kriterleri proje çağrısında belirlenir.

Genel Şartlar:
Program kapsamında işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez.

Web sitesi:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi
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KOBİGEL 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrıları
Açılan proje teklif çağrılarının genel amacı imalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak
dijitalleşme için;
- Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
- İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş
iş süreci sayısını arttırmaktır.

Çağrı Konusu ve Kapsamı
Çağrı kapsamı iki ana başlıktan oluşmaktadır:
2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli
teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesini hedefler.
2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş
süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılmasını hedefler.

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları şu şekildedir:
Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Çağrıya Başvuru Koşulları


2021-01 veya 2021-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı
kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilir.



Sadece ticarileştirme (tanıtım - pazarlama - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini
kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da
ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma
değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.



Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek
isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.
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Çağrı Bütçesi:
İşletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya
KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

KOBİGEL Çağrı Metni ve daha fazla bilgi için:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7763/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi
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STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI
Destek adı:
Stratejik Ürün Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında
Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu
sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım
projelerinin desteklenmesidir.

Kimler başvurabilir:
1. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda
bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve
KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan,
2. Program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olan veya tüm ortaklarının tüzel kişi
olması halinde tüm ortakları program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olan,
3. Proje paydaşı/paydaşları ile işbirliği yaparak başvuran işletmeler başvuru yapabilir.
Destek türü:
Geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır.

Destek miktarı:
Geri ödemesiz 1.800.000 TL
Geri ödemeli 4.200.000 TL
Toplam 6.000.000 TL

Destek oranı:
Destek Kalemleri
Destek Oranları
1 Makine-teçhizat desteği*
%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)
2 Yazılım giderleri desteği*
%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)
3 Personel gideri desteği**
Geri ödemesiz
4 Referans numune gideri desteği
%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)
5 Hizmet alımı desteği
%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)
* Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave
edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
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** Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap
yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Destek süresi:
36 ay (en fazla)

Destek kalemleri:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Makine-teçhizat desteği
Yazılım giderleri desteği
Personel gideri desteği
Bilgi transferi desteği
Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği
Hizmet alımı desteği

Uygun maliyetler:


Makine-teçhizat desteği kapsamında yatırım projesi kapsamında makine-teçhizat ve kalıp alımı
desteklenir.



Yazılım giderleri desteği kapsamında yatırım projesi kapsamında yazılım giderleri desteklenir.



Personel gideri desteği kapsamında yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek
personel giderleri desteklenir.



Stratejik ürünlerin hızlı ve doğru üretilmesi, pazara hızlı sunulabilmesi amacıyla, ürünün
üretimine yönelik yöntem, bilgi, lisans, teknoloji, patent vb. konularda bilgi transferi ihtiyacını
karşılamak için İşletmenin yurtdışından/yurtiçinden yapacağı satın alımlar için geri ödemesiz
destek verilir.



Proje süresince işletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş
laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz ve
kalibrasyon hizmetleri ile yurtiçi ve yurtdışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve
kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine geri ödemesiz destek verilir. KOSGEB
Laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.



Hizmet alımı desteği kapsamında eğitim ve danışmanlık giderleri, tasarım giderleri ve diğer
hizmet alımı giderleri desteklenir. Eğitim giderleri desteği, projede görev alan personelin,
makine-teçhizat ve yazılımların satın alındığı hizmet sağlayıcıdan ilgili makine-teçhizat ve
yazılımlar ile ilgili alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar.
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Uygun olmayan maliyetler:
İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan,
bunların sahibi/ortağı olduğu İşletmelerden ve paydaştan/paydaşlardan destek kapsamında
mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
Test, analiz ve kalibrasyon desteği kapsamında teste analize ve kalibrasyona tabi tutulacak ürün,
malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme
tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek
kapsamı dışındadır.

Ödeme şekli:
İşletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılır. İlk kurul kararında belirtilen
toplam desteklemeye esas tutarın %25 i oranında erken ödeme yapılabilir.
İşletme uygun bulunan giderlere ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Stratejik
Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu ve eki ödemeye esas belgelerini KOBİ Bilgi Sistemi
üzerinden Uygulama Birimine sunarak ödeme talebini yapar. Uygun görülmesi halinde işletmenin
banka hesabına destek ödemesi aktarılır.
Satın alınan makine-teçhizata ilişkin destek ödemesi hizmet sağlayıcının banka hesabına da yapılabilir.

Başvuru zamanı:
Başvurular sürekli açıktır.

Başvuru süreci:
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planı kapsamında Bakanlıkça kesin başvuru yapmaya
davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen işletme, Stratejik Ürün Destek Programı
Başvuru Formunu doldurarak, varsa başvuruya esas ek belgeleri yükler ve başvurusunu onaylar.

Başvuru değerlendirme:
Proje ve eklerinde hata ve/veya eksiklik bulunması halinde 10 gün süre verilir.
Bir öğretim elemanı işletmeyi yerinde inceler ve değerlendirir.
Ardından başvuru Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında
Komite tarafından değerlendirilir.
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Genel şartlar:


Program kapsamındaki destekler, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı amacı
doğrultusunda çağrı planında yer alan Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretilmesine
yönelik yatırım projeleri için kullandırılır.



Başvuruya konu yatırım projeleri; makine-teçhizat desteği, yazılım giderleri desteği, personel
gideri desteği, referans numune gideri desteği ve hizmet alımı desteği gider türlerinden en az
üçünü içermelidir.



Proje başvurusunda bulunacak işletmelerin proje başvurusundan en az bir yıl önce kurulmuş
olması şartı aranır.

Özel şartlar:


Destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler destek kapsamı dışında tutulur.



Yatırım projesi başvurusu, başvuruların kontrolü süreci haricinde reddedilen işletmeler aynı
proje ile bu programa tekrar başvuru yapamaz.



İşletme, bu programdan bir defa faydalanır.



KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yararlanan işletmeler farklı bir ürün için bu
programdan yararlanabilir.



Söz konusu taşınırlar satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz,
devredilemez ve rehin gösterilemez.

Web Sitesi:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi
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YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
Destek adı:
KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara
açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Kimler başvurabilir:
Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki KOBİ Bilgi Sistemi (KBS)’nde kayıtlı
ve aktif durumda olan işletmeler programa başvurabilir.

Destek türü:
Destek, geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır.

Destek miktarı:
Geri ödemesiz 210.000 TL,
Geri ödemeli 90.000 TL,
Olmak üzere toplamda 300.000 TL üst limit vardır.

Destek oranı:
Geri ödemesiz desteklerde destek oranı % 70’tir.
Geri ödemeli desteklerde destek oranı % 30’dur.

Destek süresi:
En az 8 ay, en çok 24 ay olarak uygulanmaktadır. 6 ay ek süre verilebilir.

Destek kalemleri:
Destek Kalemleri
Personel Gideri
Teçhizat ve Donanım Giderleri
Yazılım Giderleri
Tanıtım Giderleri
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

Destek Üst Limiti
90.000
50.000
50.000
100.000
150.000
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Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri
Diğer Hizmet Alım Giderleri

100.000
100.000

Uygun maliyetler:
Personel giderleri desteği projenin başlangıç tarihi itibarıyla işletmede son 4 ay içinde istihdam
edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibarıyla son 30 gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı
çalışacak personel için verilir.

Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı
lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık
giderleri için en fazla 50.000.- TL destek verilir. Açık kaynak kodlu yazılım giderleri ve yerli malı
belgesine sahip yazılım giderleri için %70 olan hibe oranı %85’e çıkmaktadır.

Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve ihtiyaç
duyulan diğer donanım giderleri için en fazla 50.000 TL destek verilir.

Tanıtım kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için;






Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderlerine,
Yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderlerine,
İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı ve sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine,
Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen e-ticaret siteleri üyelik giderlerine,
Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine destek verilir.

Yurtdışı fuar ve seyahat giderleri kapsamında fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar
bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş
ulaşım giderlerini kapsar.

Test, analiz giderleri desteği; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test,
analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar. Belgelendirme giderleri desteği kapsamında
işletmelerin başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine
20.000 TL’ye kadar destek verilir.

Hizmet alımı giderleri desteği kapsamında eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye
ve diğer hizmet alımı giderlerine destek verilir. Eğitim ve danışmanlık giderleri; işletmelerin proje
kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil)
giderlerini kapsar.
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Tasarım giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderlerini kapsar.

Nakliye giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün numunesini havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu
ile yurt dışındaki alıcıya göndermelerine ilişkin ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderlerini
kapsar. Diğer hizmet alımları giderleri; proje ile ilişkilendirilebilecek diğer hizmet alım giderlerini
kapsar.

Uygun olmayan maliyetler:
Yazılım giderleri kapsamında açık kaynak kodlu olanlar hariç olmak üzere ERP, MRP ve muhasebe
yazılımları desteklenmez.

Ödeme şekli:
Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden
destek tutarı kadar teminat alınır.
İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda
işletmenin ödeme talep formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek
tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka
hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

Başvuru zamanı:
Başvurular her zaman açıktır.

Başvuru süreci:
Programa başvurular Yurt Dışı Pazar Destek Programı Proje Başvuru Formu ile KOBİ Bilgi Sistemi
üzerinden yapılır.

Başvuru değerlendirme:
Kontrol sonucu uygun bulunan başvurular, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden kurul toplantı gündemine dâhil
edilir. Kurul, Yurt Dışı Pazar Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu doğrultusunda
gündemdeki başvuruları değerlendirir. Düzeltme talep edilmesi halinde işletmeye 1 aydan az olmamak
kaydıyla süre verilir.
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Genel şartlar:
İşletme bu programdan bir kez yararlanabilir.
Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
Proje başvurusu reddedilen işletme, aynı proje için KOSGEB birimlerine tekrar başvuramaz.

Özel şartlar:
Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir.
İşletmeye, proje kapsamında en fazla 2 personel için destek verilebilir.
Yurtdışı fuar ve seyahat giderleri kapsamında yurtdışına giden kişilerin işletme temsilcilerinin; işletme
sahibi, ortağı veya projede görevli çalışanı olması gerekir.
İşletme

temsilcilerinin

proje

kapsamında

tanıtım

ve

pazarlama

faaliyetlerine

yönelik

gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahatine ilişkin en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi
sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan,
bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir
durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
Destek ödeme talebi en geç; tamamlamaya ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten
itibaren 4 ay sonrasına kadar yapılmalıdır.
İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yılın net satış hasılatını aşamaz.
İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli
Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

Web sitesi:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
Yatırım Teşvik Sistemi Ve Konya
Türkiye Yatırım Teşvik Sistemi, 15.06.2012 tarihinde 2012/3305 sayılı kararname ile yürürlüğe girmiştir.
Yatırım Teşvik Sistemi 2012 yılından günümüze kadar ihtiyaç olan alanlarda yapılan revizelerle son
halini almıştır. Konya’da yapılacak yatırımlar, 3 farklı teşvik programı ve 7 farklı teşvik aracı ile
desteklenmektedir.

Yatırım Teşvik Programı Ve Kalkınma Ajansları
Ulusal düzeyde yatırım teşvik programının uygulanması ve koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü sorumludur.
Mevlana Kalkınma Ajansı, yatırımcılara yatırım teşvik sistemi hakkında bilgi verir. Teşvik edilen
yatırımların ilerlemesini izlemek ve raporlamak için Kalkınma Ajansları da görevlendirilmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görev verilirse, Kalkınma Ajansları belge kapatma işlemini
yapabilir.

Yatırım Teşvik Programları Ve Destekler
Yatırım teşvik sisteminde genel, bölgesel ve stratejik olmak üzre 3 farklı teşvik programı yer almaktadır.
Bu sistematik programların yanı sıra “Proje Bazlı Yatırımların Teşviki” ve “Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı” ile de yatırımcılara destekler verilmektedir.
Destekler

Genel

Bölgesel

Stratejik

KDV İstisnası

✓

✓

✓

Gümrük Vergisi Muafiyeti

✓

✓

✓

Vergi İndirimi

✓

✓

SGK Desteği* (İşveren Payı)

✓

✓

Faiz ve Kar Payı Desteği

✓

✓

Arazi Tahsisi

✓

✓

KDV İadesi **

✓

* SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu
**Asgari sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL olan stratejik yatırımlar ve 2017-2019 yıllarında imalat
sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV
iadesinden yararlanabilmektedir.
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Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
Bu program, bölge ayrımı yapılmaksızın belirlenen kapasite şartlarını ve minimum sabit yatırım
tutarlarını karşılayan tüm yatırımları desteklemektedir. Asgari sabit yatırım tutarı Konya'da 1 milyon
TL'dir. Programdan yararlanabilmek için yatırım konusu,
“Desteklenmeyen Yatırım Konuları” dan biri olmamalı,
“Şartlı Olarak Desteklenen Yatırım Konuları” için belirlenmiş özel kriterleri karşılamalıdır.
Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
Yatırım Teşvik Programı kapsamında, Türkiye'deki tüm iller 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu sisteme göre Konya
2. Bölgededir. Ayrıca, aşağıdaki yatırımlar vergi indirimi ve sosyal güvenlik primi desteği (İşveren Payı)
açısından bir alt bölge desteğinden yararlanırlar:
-Organize Sanayi Bölgelerinde Yatırımlar (OSB)
-Aynı sektörde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin ortak yatırımları
Her ilde, teşviklerle desteklenecek sektörler, söz konusu ilin rekabet potansiyeline göre belirlenir. Her
endüstri ve bölge için minimum sabit yatırım tutarı vardır.

Konya İçin Uygun Sektörler
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Kod

Sektör Tanımı

Minimum
Konya(TL)

Uygun

1

Entegre Hayvancılık Yatırımları

1 milyon

2

Balıkçılık Üretimi

1 milyon

3

Yiyecek ve İçecek Üretimi

2 milyon

4

Tekstil ürünleri imalatı *

10 milyon

5

Konfeksiyon İmalatı **

2 Milyon

8

Bavul, El Çantası, Saraçlık, Ayakkabı İmalatı, vb.

1 milyon

9

Ahşap Ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç)

3 milyon

10

Kağıt ve Türevleri

10 milyon

11

Kimyasallar

3 milyon

24

İnşaat İçin Beton Ürünlerin İmalatı

3 milyon

27

Demir Ve Çelik Dışındaki Ana Metal Endüstrisi

3 milyon

28

Metalik Ürünler

3 milyon

33

Elektrikli Ev Aletleri (Diğer Kategoriler Altında Listelenmeyen)

3 milyon

38

Motorsiklet ve Bisiklet İmalatı

3 milyon

40

Mobilya

3 milyon

41

Oteller

3 yıldız ve üstü

42

Yurtlar

100 öğrenci

43

Soğuk Hava Deposu Hizmetleri

1.000 m2

46

Hastane

1 milyon

46

Huzur Evi

100 kişi

48

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri

1 milyon

49

Kömür Gazı Üretimi (Sentez Gazı)

50 milyon

50

Seracılık

40 dekar

Tutarlar

* Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için
** 2 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi yatırımlar için
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BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA DESTEK UNSURLARI

TEŞVİKLER

KONYA

KDV İstisnası

✓

ORTA
YÜKSEK
ÖNCELİKLİ
TEKNOLOJİ
✓
✓
YATIRIMI

Gümrük Vergisi Muafiyeti

✓

✓

✓

Arazi Tahsisi

✓

✓

✓

TL

X

4 Puan

5 Puan

Döviz

X

1 Puan

2 Puan

Katkı OSB* dışında

20

30

40

OSB içinde

25

30

40

OSB dışında

55

70

80

OSB içinde

60

70

80

OSB dışında

3 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

OSB içinde

5 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

OSB dışında

15

25

35

OSB içinde

20

25

35

Faiz veya Kar Payı Oranı Desteği

Vergi İndirimi Yatırıma
Oranı (%)

İndirim Oranı (%)

Sosyal
Destek Süresi
Güvenlik
Primi Desteği
Katkı
(İşveren Payı) Yatırıma
Oranı (%)
*OSB: Organize Sanayi Bölgesi

Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknoloji
sınıfındaki ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, yatırım bölgesine bakılmaksızın 4. Bölge
desteklerinden yararlanabilecektir.

US-97 KODU

ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

24 (2423 Hariç)

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı(ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan
kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

29

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

3110

Elektrik Motoru, Jeneratör Ve Transformatörlerin İmalatı

3120

Elektrik Dağıtım Ve Kontrol Cihazları İmalatı

3140.0.03

Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler

3140.0.05

Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir Ve Diğer Elektrik Akümülatörleri

3190

B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu Ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonlarının İmalatı

3591

Motosiklet İmalatı

3592.2

Sakat Taşıyıcıları İmalatı
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Öncelikli Yatırımlar
Yatırım teşvik sistemi bazı yatırım alanlarını "öncelikli" olarak tanımlamakta ve bunlara yatırımın
bölgesine bakılmaksızın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge 5’e verilen bölgesel
destekleri sunmaktadır. Öncelikli yatırımlarda sabit yatırım tutarının 1 milyar TL ve üzerinde olması
halinde, vergi indirim desteği Bölge 5’te geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilerek
uygulanacaktır.
Yer aldığı bölgeye bakılmaksızın Bölge 5 unsurlarıyla desteklenecek özel öneme sahip yatırım konuları
şunlardır:
YATIRIM KONULARI
Turizm konaklama yatırımları
Madencilik, maden çıkarma / arama yatırımları
Havayolu-deniz taşımacılığı ya da yolcu taşımacılığı yatırımları
Savunma sanayi yatırımları
Test merkezleri, rüzgar tünelleri ve benzeri yatırımlar
Eğitim yatırımları
Uluslararası ticaret fuarı yatırımları
Bir Ar-Ge projesi tarafından geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimi için yatırımlar
Motorlu taşıtlar sektöründeki yatırımlar min. 300 milyon TL, motor yatırımları min. 75 milyon TL ve motor
aksamları için yatırımlar min. 20 milyon TL
Mevcut madencilik yasasının 2. Maddesinin 4-b grubunda belirtilen madenlerin girdi olarak kullanıldığı enerji
üretimi yatırımları
Enerji verimliliği projeleri yatırımlar
Atik ısıdan geri kazanim yolu ile elektrik üretimine yönelik yatirimlar (doğal gaza dayali elektrik üretim tesisleri
hariç)
Asgari 50 milyon TL tutarindaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (lNG) yatırımları ve yeraltı doğal gaz depolama
yatırımları.
Karbon fiber veya kompozit malzemelerin üretimi için yatırımlar
Yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına yönelik yatırımlar
Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat
imalatı yatırımları
Entegre yassı alüminyum ürünleri imalatı yatırımları
Lisanslı depolama yatırımları
Nükleer enerji santrali yatırımları
Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve
tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer
aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları
İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera
teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve
ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.
Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi
niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.
Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi
yatırımları.
Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.
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Proje Bazlı Yatırımların Teşviki Programı
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca halihazırda sürmekte olan
mevcut yatırım teşvik sistemi genel itibariyle; üretim ve istihdamın artırılmasına, bölgesel yatırımlar ile
stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel
gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yatırımların
teşvikini amaçlamaktadır.
2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ise ülkemizin mevcut
durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak,
dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek
katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesini amaçlamaktadır.
Proje bazlı yeni teşvik sistemi, mevcut teşvik sistemine ilaveten nitelikli personel desteği, enerji desteği,
hibe desteği, sermaye katkısı, altyapı desteği, kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller
ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı
düzenleme yapılması ve kamu alım garantisi gibi yeni destek unsurları içermektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
Program katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli
sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Programda, Türkiye için kritik öneme sahip
ve

gelecek

potansiyeli yüksek

ürünlerin ülke

içinde

üretim

kapasitesinin geliştirilmesi

hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet
yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli
kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık
tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin
tek pencere mekanizması ile sunulması öngörülmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik
gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile Program
kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Öncelikli Ürün Listesi ve program detaylarına ulaşmak için www.hamle.gov.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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DESTEK UNSURLARI
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi
Sigorta Primi İşveren Destek
Hissesi Desteği
Süresi
İç Kredi
Döviz
/
Faiz veya Kar Payı Dövize
Desteği
Endeksli
Kredi
Azami Tutar
Yatırıma
Vergi İndirimi
Katkı Oranı
(%)

BÖLGELER
1.BÖL 2.BÖL 3.BÖL 4.BÖL 5.BÖL 6.BÖL
VAR
GE
GE
GE
GE
GE
GE
VAR
Yüksek teknoloji seviyesinde ürün üretimi 10 Yıl
10
içinYıl
7 Yıl,
VAR
Diğerlerinde 5 Yıl
VAR
7 yıl

10 Yıl

Yüksek teknoloji seviyesinde ürün üretimi için 10
puan,
Diğerlerinde 8 puan
2 Puan
50 Milyon TL (Azami %20)
%50

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları
Bu yatırım teşvik uygulaması aşağıdaki kriterleri karşılayan yatırımları desteklemektedir:


Yerli üretim kapasitesinin ithalattan daha az olduğu, ithal ara ve nihai malların üretimi



Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olması



Yatırım rafine petrol veya petrokimyasal üretimde değilse, minimum% 40 katma değer
üretilmesi

Üretilecek malların toplam ithalat değeri, son bir yıllık dönemde en az 50 milyon $ olmalıdır (Bu durum,
yerli üretim yapılmayan mallara uygulanamaz).

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamalarında Destek Unsurları

TEŞVİKLER

TÜM BÖLGELER

✓
✓
Arazi Tahsisi
✓
Sosyal Güvenlik Primi (İşveren Payı)
7 Yıl
KDV İadesi *
✓
Vergi indirimi
Yatırıma Katkı Oranı 50
(%)
İndirim Oranı (%)
90
Faiz veya Kar Payı Oranı TL Krediler
5 Puan
Desteği
Döviz Krediler
2 Puan
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti

* Yalnızca 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımların inşaat harcamaları için
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Destek Unsurları
Katma Değer Vergisi (KDV) Muafiyeti: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından
temin edilecek makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.
Gümrük Vergisi İstisnası: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek makine ve
teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.
Vergi İndirimi: Gelir ve kurumlar vergisi; toplam indirimli vergi tutarı, yatırıma katkı oranına ulaşıncaya
kadar indirim oranları üzerinden hesaplanmaktadır. Yatırıma katkı oranı, toplam sabit yatırım tutarının
vergi indirimine tabi oranını ifade eder.
Sosyal Güvenlik Primi Desteği (İşveren Payı): Yatırımla sağlanan ilave istihdam için yasal asgari ücret
tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işçi payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Faiz veya Kar Payı Oranı Desteği: Faiz veya kar payı oranı desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamında
kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteğidir. Yatırım teşvik
belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya
kâr payının belirli bir kısmı azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla devlet tarafından karşılanmaktadır.
Arazi Tahsisi: Yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis
edilmektedir.
KDV İadesi: Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında
gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilmektedir.

Web Sitesi:
https://tuys.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=ac3721d7-2cc8-427c-90ad-8a068d4dcbae&lang=tr
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DESTEKLERİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI
Destek adı
Araştırma Ve Geliştirme Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi
Programın amacı tarım sektörünün ihtiyacı olan öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi
bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla üniversiteler, TÜBİTAK
Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel sektör tarafından hazırlanan projeler ile
desteklenmesidir.

Kimler başvurabilir
a) Üniversiteler.
b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri.
c) Sivil toplum ve meslek kuruluşları.
ç) Özel sektör (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri).

Başvuruda Bulunacak Kurum/Kuruluşlar
Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri

Öncelikli Konu Grupları
I. Grup

Sivil toplum ve meslek kuruluşları

I. Grup

Özel sektör (Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar
hariç sermaye şirketleri)

I. ve II. Grup

Destek türü
Geri ödemesiz

Destek miktarı
a) I. Grup Öncelikli Konular için Bakanlık destek üst limiti proje başına 300.000 TL’dir.
b) II. Grup Öncelikli Konular için Bakanlık destek üst limiti proje başına 1.000.000 TL’dir.
1. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları
Turunçgil uzun antenli böceği Anoplophora chinensis’in mücadele metodlarının belirlenmesi
Önemli bitki hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde yapay zekâ tabanlı tahmin uyarı
modellerinin geliştirilmesi
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Kayısı ve antepfıstığında in-vitro çoğaltmaya uygun anaç geliştirilmesi ve yeni çeşit geliştirme
Kurağa dayanıklı dış mekân süs bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi
Meyve ve sebzede hasat öncesi pestisit kalıntı miktarlarını belirleyen taşınabilir cihazların
geliştirilmesi
Ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, mısır, yeşil mercimek ve kuru fasulye bitkilerinde ileri teknolojiler
kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Sanayi entegrasyonuna yönelik tıbbi aromatik bitkiler ve boya bitkisi çalışmaları
Levrek, çipura ve alabalık ile ilgili ıslah araştırmaları
Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknolojilerinin
geliştirilmesi
Yerel kaynaklardan organik, organomineral ve biyogübre üretimi
Biyogaz tesislerinden çıkan sıvı fermente ürünün gübre olarak değerlendirilmesi
Gemilere yerleştirilen meteorolojik istasyonlar ile meteorolojik verilerin işlenmesi ve model
geliştirilmesi
İklim değişikliğine uyum çalışmalarında tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar
Yarı iletken nanokristallerin seracılıkta kullanımı
Tarımsal su yönetiminde; su kalitesi, sulama sistem malzemeleri ve drenaj çalışmalarında yeni
teknik ve teknolojiler geliştirilmesi
Zeytin karasuyu ve prinasının gıda sanayinde kullanılabilirliğinin araştırılması
Gıda ve yem analizlerinde kullanılan analitik standart, referans materyal gibi yurt dışından tedarik
edilen malzemelerin ve yeterlilik testlerinin ülkemizde üretilmesinin sağlanması
Alternatif bitkisel protein ekstratlarının yerli imkânlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi
Hayvansal kaynaklardan gıda endüstrisi için jelatin üretimi
Tarım Ekonomisi
Ülkesel bazda, tarımsal ürünlerde üretim, pazarlama ve nihai tüketiciye ulaşana kadarki
aşamalarda israf ve kayıpların belirlenmesi, belirleme metodolojisinin geliştirilmesi ve azaltılmasına
ilişkin politika önerilerinin geliştirilmesi
Bölgesel bazda, sürdürülebilir tarımsal işletme büyüklüğünün tespiti
Bakanlık Ar-Ge Destek Programının etki analizi

2. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları
Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyopestisitlerin yerli imkânlarla geliştirilerek ticari
formlarının üretilmesi ve ruhsatlandırılması
İlaç hammaddesi olarak değerlendirilebilecek endemik geofit türlerinin (Galantamin içeren endemik
geofit türleri ve/veya Colchicum türleri) geliştirilmesi ve geliştirilen bu türlerden ilaç ve/veya ilaç
hammaddesi gibi ticari ürünler üretilmesi
Ülkemizde doğal olarak bulunan (Kuzugöbeği, İstiridye, Shitake, Çaşır, Kulacık, Reishi, Truf mantarı
gibi) egzotik mantar türlerinde ticarete yönelik yerli misel üretiminin geliştirilmesi
Yerel kışlık sebze (karnabahar, kırmızı pancar, kereviz, ıspanak, havuç, marul ) veya minör sebze gen
kaynaklarından yararlanarak yeni çeşit geliştirilmesi
Kapalı mekânda bitkisel üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu
Bitkisel üretim alanlarının belirlenmesi ve verim tahmininde uzaktan algılama ve yapay zekâ tabanlı
sistemlerin geliştirilmesi
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Jeotermal enerji tesislerinin tarımsal üretime ve çevreye olan etkilerinin azaltılmasına yönelik
sistemlerin geliştirilmesi
Tarım ve hayvancılıkta sera gazı emisyonlarının analiz/ölçüm ve azaltılmasına yönelik sistemlerinin
geliştirilmesi
Tarımda atmosfere salınan sera gazlarını azaltan düşük karbonlu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
Zeytin karasu ve pirinanın tarımda kullanımı için uygun metodların geliştirilmesi
Hassas tarım teknolojilerinin geliştirilmesi
Zirai mücadelede kendi yürür ilaçlama makinası (24 veya 32 metrelik) geliştirilmesi
Yerli hasat makinalarının geliştirilmesi
Hayvancılıkta ahır içi otomasyon, robotik sistemler ve yazılımların geliştirilmesi
Kanatlı hayvanlarda Newcastle hastalığı için ülkemizde yaygın olan genotiplerine karşı GMP
şartlarında üretim amacıyla canlı/inaktif aşı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim)
Kuduz hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif kuduz aşısı geliştirilmesi (En az 1000
doz pilot üretim)
Atların Batı Nil Virüsü hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif aşı geliştirilmesi (En
az 1000 doz pilot üretim)
Hayvancılıkta kullanılan senkronizasyon hormonlarının yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretimi
Gıda ve yem katkısı olarak metal-amino asit şelatları, organik mineral, vitamin üretim ve
optimizasyonu
Yüksek yayla ballarının fizikokimyasal özelliklerinin ortaya konulması
Ülkesel olarak gıda ve yem alanında ihtiyaç duyulan enzim ve ürünlerinin mikrobiyolojik yollarla ticari
boyutta üretilmesi
Karadeniz'de balık yetiştiriciliği amacıyla açık deniz (50 m. derinlik) kafes teknolojilerinin
geliştirilmesi

Bütçe / Harcama
Kalemleri

MAKİNE-TEÇHİZAT
(Alet, makine, teçhizat
hazır yazılım/program
ve donanım
alımlarının toplamı)

Hazır yazılım/program
satın alımları

I. Grup Bakanlık
Destek Üst Limiti
(TL)

II. Grup Bakanlık
Destek Üst Limiti
(TL)

150.000

500.000

15.000

15.000

Açıklama

Makine teçhizat bütçe
kaleminin toplamı
gruplara göre
belirtilen üst limiti
geçemez. Söz konusu
kalemdeki hazır
yazılım/program satın
alımı gruplara göre
belirtilen üst limiti
geçemez
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HİZMET ALIMI

Tarımsal alet ve
ekipmanların kiralama
ücretleri (Projede
kullanılması gerekli
olan traktör,
biçerdöver, mibzer,
pulluk, ilaçlama
makinası ve benzeri
tarımsal alet ve
ekipmanlar)
Anket hizmeti alımları
Deneme, analiz ve
benzeri hizmet alımı
Yazılım hizmeti alımı
Tasarım hizmeti alımı
Yürütücü kurum/
proje ortağı kurumda
bulunan projede
kullanılan cihaz,
ekipman ve benzeri
materyalin bakım
onarım ücretleri
Sera ve benzeri
yapıların bakım
onarım giderleri
Taşıt kiralama giderleri
(akaryakıt hariç)

SARF

SEYAHAT (Yurtiçi
seyahat giderleri ve
proje konusu ile ilgili
toplantı, konferans,
sempozyum ve
benzeri

Araştırma Projesinin
gerektirdiği Ölçüde
desteklenir

Araştırma Projesinin
gerektirdiği Ölçüde
desteklenir

50.000

50.000

75.000
100.000

75.000
100.000

50.000
20.000

50.000
20.000

50.000

50.000

20.000*

20.000*

50.000

50.000

Hizmet alımı bütçe
kalemi toplamı için bir
üst
limit
bulunmamakla birlikte
yan tarafta verilen
harcama kalemleri için
gruplara göre belirtilen
üst limiti geçemez.

Projenin yürütülmesi
için gerekli olan ve
projede
kullanılıp
tüketilecek
olan
Araştırma Projesinin
Araştırma Projesinin
materyaller yazılır. Sarf
Gerektirdiği
ölçüde Gerektirdiği
ölçüde alımı bütçe kalemi
desteklenir.
desteklenir.
toplamı için bir üst
limit bulunmamakla
birlikte ticari üretim
yapılabilecek
miktarlarda
yazılan
sarf malzeme harcama
kalemleri
desteklenmez.
Proje kapsamında yurt
içinde yapılacak
görevlerde ulaşım,
50.000
50.000
konaklama, gündelik
ile Yurt içinde proje
konusuyla ilgili
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organizasyonlara
katılım dahil toplamı)

Yurt içinde proje
konusuyla ilgili
toplantı, konferans,
sempozyum ve
benzeri
organizasyonlara
katılım (ulaşım, katılım
bedeli, konaklama ve
iaşe bedeli dahil)
giderleri

5.000

5.000

toplantı, konferans,
sempozyum ve
benzeri
organizasyonlara
katılım (ulaşım, katılım
bedeli, konaklama ve
iaşe bedeli dahil)
giderlerin toplamı
Yurtiçi seyahat için
ayrılan 50.000 TL’lik
limit dâhilindedir. Araç
kiralaması yapılması
halinde buna ilişkin
giderler seyahat
kaleminde değil
hizmet alımı
kaleminde
gösterilmelidir

* Proje kapsamında sera ve benzeri yapıların bakım onarım giderleri ile sarf kaleminden alınarak serada
kullanılacak malzemelerin toplam tutarı 20.000 TL’yi geçmemelidir.

Destek Oranı
Başvuruda Bulunacak Kurum/Kuruluşlar

Destekleme Oranı (En fazla)

Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri

% 100

Sivil toplum ve meslek kuruluşları

% 70

Özel sektör (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar % 70
hariç sermaye şirketleri)

Destek kalemleri
a) Ticari üretim yapılabilecek büyüklük ve kapasitede olanlar hariç olmak üzere; alet, makine, teçhizat,
yazılım ve donanım alımları.
b) Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri (Projenin yürütülmesinde gerekli olan traktör,
biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri tarımsal alet ve ekipmanlar).
c) Ticari üretim yapılabilecek miktarlarda olanlar hariç olmak üzere sarf malzeme alımları.
ç) Araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri girdi alımları.
d) Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, tasarım ve benzeri projede ihtiyaç duyulan hizmet
alımı giderleri.
e) Bina, laboratuvar gibi yapılar hariç olmak üzere, projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri
materyalin bakım onarım ücretleri.
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f) Tescil, patent ve sertifikasyon ücretleri.
g) Yurtiçi seyahat giderleri.
ğ) Taşıt kiralamaları.
h) Nakliye giderleri.
ı) Yurt içinde proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri organizasyonlara katılım
(ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) giderleri.

Uygun olmayan maliyetler
a) Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklam
giderleri.
b) Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım
giderleri.
c) Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri hariç, projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi
için yapılacak harcamalar.
ç) Destek programı bütçesinden desteklenecek harcamalarda belirtilenlerden, araştırma projesinin
gerektirdiği kapasite/miktarlar hariç olmak üzere, ticari üretime yönelik büyük kapasitedeki
/miktardaki alet, ekipman, hayvan (inek, koyun, keçi, manda, tavuk ve benzeri) ve sarf malzemesi (yem,
tohum, ilaç, gübre ve benzeri) alımları.
d) Tarımsal alet ve ekipmanların (traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri)
satın alımı.
e) Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri.
f) İnşaat ve altyapı giderleri ödenmez.
g) Projede yer alan veya yer almayan personele ödenecek burs, maaş ve benzeri ücretler.
ğ) İşçilik ücretleri.
h) Danışmanlık ve eğitim ücretleri.
ı) Havale, sigorta, banka maliyetleri gibi mali hizmet maliyetleri.
i) Bina/arazi alımları ve kiralamaları,
j) Taşıt alımı.
k) Başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler.
l) Çalıştay, fuar, tanıtım ve toplantı gibi organizasyonlara ilişkin giderler.
m) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışı seyahatleri.
n) Bilgisayar, fotoğraf makinası, yazıcı, kamera, harici bellek, telefon, projeksiyon cihazı ve benzeri
alımlar.
o) Proje ile ilgisi olmayan giderler.
Ödeme şekli
Ön ödeme yoktur.
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Başvuru zamanı
Her takvim yılında bir kez olmak üzere Kurul tarafından nihai kararı verilmiş olan öncelikli konular
sekretarya tarafından TAGEM’in internet sayfasında ilan edilerek proje çağrısına çıkılır.

Başvuru süreci
Başvurular online yürütülmektedir.

Başvuru değerlendirme
Ön değerlendirmede başarılı olan projeleri Kurul şu kriterlere göre değerlendirir.
a) Projenin tarım sektörünün ihtiyaçlarına ve önceliğine uygunluğu.
b) Projenin Ar-Ge niteliği.
c) Projenin çıktılarından yararlanması öngörülen hedef kitlenin genişliği.
ç) Projenin üretimde/tarımsal sanayide/pazarlama ve ihracatta sorun çözme niteliği.
d) Projenin yapılabilirliği (Proje ekibi, altyapı ve benzeri).
e) Proje çıktılarının somut, ölçülebilir olup olmadığı.
f) Proje çıktılarının uygulanabilirliği.
g) Projede talep edilen bütçenin gerçekçiliği.

Genel şartlar
Destek programına sadece proje başvuru dönemi içerisinde başvuru yapılır.
Proje başvurusu yürütücü kurum üst yazısı ile yapılır.
Destek programına üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel
sektör (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvuru yapabilir.
Gerçek kişiler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar proje başvurusunda bulunamazlar.
Proje başvurularında ortaklık zorunludur. (Tarım ekonomisi alanındaki öncelikli konularından başvuru
yapılacak projeler hariç)
Proje yürütücüsü en az yüksek lisans mezunu ve Türk Vatandaşı olmalıdır. (Hazırlık sınıfları hariç en az
beş yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar yüksek lisans yapmış kabul edilir.)
Yürütücü kurumlar, proje verebilecekleri öncelikli konu grupları içerisindeki öncelikli konu
başlıklarından başvuru yapabilir.
Proje yürütücüleri destek programı kapsamında devam eden projesinin sonuç raporu Kurul tarafından
kabul edilmeden yeni bir projede yürütücü olamazlar.
Başka bir kurum/kuruluş tarafından desteklenen bir proje için başvuruda bulunulamaz.
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Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum/kuruluştan destek alınamaz.
Proje formu ekine proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacıların her birine ait kısa özgeçmiş ve başlıca
yayınlarının listesi eksiksiz olarak eklenmelidir.
Proje formu ekine seyahat kalemi hariç proje giderlerinin tutarlarına ilişkin proforma fatura, teklif
mektubu ve benzeri belgeler eksiksiz olarak eklenmelidir.
Proje formunda yer alan bütçe tabloları proforma, teklif mektubu ve benzeri belgelere uygun olarak
doldurulmalı boş bırakılmamalıdır. (Tutarı yabancı para birimi olan proformalarda düzenleme
tarihindeki TCMB efektif satış kurları üzerinden TL’ye çevrilerek elde edilen tutarlar projenin bütçe
tablolarına TL cinsinden yazılmalı ayrıca proforma üzerinde hesaplama ile gösterilmelidir.)
Proje formu içerisinde yer alan kabul taahhüt beyanları sayfasındaki tüm imzalar tamamlanmış
olmalıdır.
Proje yürütücüsünün ve proje ortağı/yürütücü kurumu temsil yetkisi bulunan ve projeyi imzalamaya,
onaylamaya ve göndermeye yetkili amir/amirlerin (rektör/başkan/müdür ve benzeri) projenin ilgili
yerlerindeki imzaları tamamlanmış olmalıdır.
Proje formu (word formatında) ve eklerinin kopyaları bir adet CD içerisinde proje formu ekinde
olmalıdır.
Proje formunun kör (word formatında) kopyası ayrı bir CD içerisinde proje formu ekinde olmalıdır.

Özel şartlar
Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri

I. Grup öncelikli konu grubunda yer alan öncelikli
konu başlıklarına başvuruda bulunabilir.
Tarım
ekonomisi
alanındaki
öncelikli
konularından başvuru yapılacak projeler hariç
diğer projeler için en az bir özel sektör ile proje
ortaklığı yapması zorunludur.
Özel sektör (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar I.ve II. Grup öncelikli konu grubunda yer alan
hariç sermaye şirketleri)
öncelikli konu başlıklarına başvuruda bulunabilir.
Devam eden projesi bulunan kurum/kuruluşlar
projelerinin sonuç raporları Kurul tarafından
kabul edilmeden yeni bir çağrı kapsamında proje
başvurusunda bulunamazlar.
Aynı proje başvuru döneminde yürütücü kurum
olarak sadece bir proje ile başvuru yapılabilir.
Ekonomi öncelikli konularından başvuru
yapılacak projeler hariç diğer projeler için
enstitülerden en az birisi ile proje ortaklığı
yapılması zorunludur.
Proje başvurusunda bulunduğu yılın bir önceki
yılında cirosu en az Bakanlıktan talep ettiği
destek miktarı kadar olan özel sektör kuruluşları
(şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak
üzere sermaye şirketleri) destek programına
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Sivil toplum ve meslek kuruluşları

başvuruda bulunabilir. (Bu şirketler vergi
dairesinden yıllık net satış tutarını (ciro) gösterir
belgeyi ibraz etmek zorundadır.) Yürütücü
kurum veya proje ortağı kurumun tarım
ekonomisi konuları hariç projeyi yapabilecek ve
çıktılarını ticarileştirebilecek fiziksel altyapıya
(bina, laboratuvar ve üretim ile ilgili makine
teçhizat) sahip olduğunu gösterir varsa demirbaş
kayıtları ve fotoğrafları ibraz etmelidir.
Özel sektör proje başvuru formu ekinde Ticaret
Sicil Gazetesi kaydını ve imza sirkülerinin
fotokopisini ibraz etmek zorundadır.
I. Grup öncelikli konu grubunda yer alan öncelikli
konu başlıklarına başvuruda bulunabilir.
Aynı Proje başvuru döneminde yürütücü kurum
olarak sadece bir proje ile başvuru yapılabilir.
Devam eden projesi bulunan kurum/kuruluşlar
projelerinin sonuç raporları kurul tarafından
kabul edilmeden yeni bir çağrı kapsamında proje
başvurusunda bulunamazlar.
Ekonomi öncelikli konularından başvuru
yapılacak projeler hariç diğer projeler için
enstitülerden en az birisi ile proje ortaklığı
yapılması zorunludur.
Yürütücü kurum veya proje ortağı kurumun
tarım ekonomisi konuları hariç projeyi
yapabilecek ve çıktılarını ticarileştirebilecek
fiziksel altyapıya (bina, laboratuvar ve üretim ile
ilgili makine teçhizat) sahip olduğunu gösterir
varsa demirbaş kayıtları ve fotoğrafları ibraz
edilmelidir.

Web Sitesi:
https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi
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TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ
KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ
Destek adı
Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi-Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi Desteği

Konusu/Amacı/Hedefi
Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini için
alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri ile küresel tedarik zincirine daha etkin
bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına
yönelik gerçekleştirilen harcamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler başvurabilir
Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler başvurabilir.

Destek türü
Geri ödemesiz

Destek miktarı




Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar
destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan
başvurular esas alınarak hesaplanır.
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen giderleri
1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Destek Oranı
%50

Destek Süresi
Pazara Giriş Belgeleri için: Destek süreli bir destek değildir. Desteğe konu Pazara Giriş Belgesinin
düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde başvuru yapılması gerekir.
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi için: 2 yıl
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Destek kalemleri
Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan belgelere ilişkin alım giderleri
desteklenir.
Küresel Tedarik Zinciri’ne dahil olma kapsamında yapılacak geliştirme faaliyetlerine ilişkin giderler
desteklenir.

Uygun maliyetler
Pazara Giriş Belgeleri Desteği
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri
b) Belgelendirme tetkik giderleri
c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
ç) Test/analiz raporu giderleri
d) Zorunlu Kayıt Ücretleri
e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti
f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri
a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı
b) Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları
c) Yazılım Alımı
ç) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
d) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Uygun olmayan maliyetler
a)
b)
c)
d)

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
Yol masrafları
Gözetim bedeli
Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

Ödeme şekli
Bakanlık tarafından onay verilen harcamalar yapıldıktan sonra 6 ay içinde bağlı bulunulan ihracatçı
birliğine başvuru yapılır. Ödemeye ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk
Lirası (TL) cinsinden olanları TL olarak ödenir. Döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki
“Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları
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ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan
ödenir.

Başvuru zamanı
Program sürekli aktiftir.

Başvuru süreci
Destek başvuruları; başvuru için gerekli belgeler listesinde belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu
pazara giriş belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS (İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliği)’ye yapılır. 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında İBGS evrak giriş tarihi esas
alınır.

KTZ Yetkinlik Projesi destek başvuruları, gerekli belgeler ile Bakanlığa yapılır. Bakanlığın yerinde
incelemesinin ardından Bakanlık bünyesinde firmaya özel toplantı sonrası onay verilir. Onaya müteakip
harcamalar yapılır. Harcamalardan sonra KTZ destek ödemeleri için ibraz edilmesi gereken belgelerle
birlikte, proje sahibi tedarikçiler tarafından ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay
içerisinde üyesi olunan İBGS’ye ibraz edilir. 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında İBGS evrak giriş tarihi
esas alınır.

Başvuru değerlendirme
Bakanlığa ibraz edilen başvurular; içerik, şekil ve bütünlük açısından incelenir. İbraz edilen belgelere
yönelik olarak yapılan ön inceleme çalışmasında firmanın mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme
potansiyeli, finansal performansı, bilgi sistemleri yönetimi, organizasyon ve insan kaynakları incelenir.
Ön inceleme çalışmasının yanı sıra gerekli görülen durumlarda Bakanlık yetkilileri başvuru sahibi
tedarikçiyi yerinde inceleyebilir. Proje başvuru dosyasına ilişkin eksik belgelerin tamamlanma süresi,
Bakanlık tarafından tespit edilen eksik belgelerin tedarikçiye bildirilme tarihinden itibaren 3 (üç) aydır.
Bakanlık, projenin yetkinliği ile birlikte projede yer alan faaliyetlerin her birini değerlendirir. Bakanlık,
sunulan faaliyetleri tamamen veya kısmen onaylayabilir ya da reddedebilir. Uygun bulunan proje ve
faaliyetler destek kapsamına alınarak tedarikçiye ve tedarikçinin üyesi olduğu İBGS’ye bildirilir.

Genel şartlar
Bu Karar kapsamında yer alan desteklerden yararlanan şirketler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamazlar.
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Özel şartlar
Şirketlerin bu Karar kapsamındaki harcamaları; bu harcamaların en az %51 ortaklık payına sahip olduğu
organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında
değerlendirilir.

Web Sitesi:
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayilipazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar
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TASARIM VE ÜRÜN DESTEĞİ
Destek adı
Tasarım Desteği

Konusu/Amacı/Hedefi
Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı
şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama,
istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin
yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün
geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Kimler başvurabilir
İşbirliği kuruluşları, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
kurulmuş şirketler

Destek türü
Geri ödemesiz

Destek miktarı
Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;
a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları, %50
oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
b) Yurt dışı birimlerinin;
1) Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla
100.000 ABD Doları,
2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile
vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında
tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000
ABD Doları,
ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
150.000 ABD Doları,
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d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen
danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, tutarında
desteklenir.

Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;
a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en
fazla 150.000 ABD Doları,
b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;
1) Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla
50.000 ABD Doları,
2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile
vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında
tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD
Doları,
ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
200.000 ABD Doları,
d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen
danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, tutarında
desteklenir.

İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi
(1) İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının
ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla
gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı ve tasarım yarışması
katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin
harcamaları, %50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
(2) İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla
altmış adet tasarımcının yurt dışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak
kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en
fazla iki yıl süresince desteklenir.
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Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi
a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD
Doları,
b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,
olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.
(1) Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.
(2) İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.
Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım
hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar % 50 oranında 5 yıl süresince
desteklenir.

Diğer
Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım
hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar % 50 oranında 5 yıl süresince
desteklenir.

Destek Oranı
%50

Destek Süresi

Farklı destek gruplarında farklı destek süreleri vardır.

Uygun maliyetler
Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
Tanıtım faaliyetleri kapsamında, konferans, kongre, panel ve seminer katılımı amacıyla yapılan ulaşım
giderleri ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile sınırlı olmak kaydıyla desteklenir.

Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi
Tasarımcı şirketi ve tasarım ofislerinin kira desteğinden yararlanabilmesi için kiraya veren ile kiralayan
şirketin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir. Destek
kapsamındaki tasarımcı şirketi ve tasarımcı ofisi ile harcama yetkisi verilen şirketin kendi
bayi/temsilcisinden sağladığı kiralama hizmeti destek kapsamında değerlendirilmez.
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Yurtdışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderlerinin desteklenmesi için öncelikle kira giderlerinin
destek kapsamında olması gerekmektedir.
Farklı

markaların

satıldığı

teşhir

mekanı

(showroom)/büyük

mağazalar

(department

store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf,
dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display), ürün teşhir serası tahsis edilmiş satış
alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile
anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu
birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri desteklenir. Brüt kira kapsamında zorunlu vergiler dahil
temel kira giderleri desteklenir.
Destek kapsamındaki tasarımcı şirketlerin ve tasarım ofislerinin yurt dışı birimlerinin;
Marka ve logoyu gösterir tabela, Kepenk sistemi, Kamera güvenlik sistemi, Ürünler için güvenlik
sistemi, Alarm sistemi, Yer ve duvar döşemeleri, Kartonpiyer / alçıpan / boya / badana, Işıklandırma
sistemi ve malzemeleri, Merkezi, taşınamaz havalandırma tertibatı, Raf ve dolap Vitrin,
Montaj/Demontaj işçilik harcamaları, Profil Askılık harcamaları demirbaş/dekorasyon giderleri
kapsamında desteklenir.

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi
Tasarım şirketleri ve tasarım ofislerinin markalarının;
a) Yurtdışında tescil ettirilmesi ve tescilin yenilenmesine yönelik bütün zorunlu giderleri (markapatent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil
ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri),
b) Yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin tüm harcamaları (telefon, faks,
avukatlık ücretleri),
c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin olarak yurt içinde ve yurtdışında
gerçekleştirilen tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri)

Tasarımcı ve Modelist Giderlerinin Desteklenmesi
Harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen
tasarımcıların ve modelistlerin brüt ücretleri desteklenir.

Tasarımcı ve Modelist Giderlerinin Desteklenmesi
Harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen
tasarımcıların ve modelistlerin brüt ücretleri desteklenir.
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Danışmanlık Desteği
Danışmanlık hizmetini verme kapasitesine sahip ve ilişkili kişi olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel
kişiliği haiz olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarrufta bulunma
yetkisi tanınan ortaklıklardan danışmanlardan satın alınan danışmanlık hizmetleri

İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi
İşbirliği kuruluşlarının düzenleyecekleri tasarım yarışmalarına ilişkin gerçekleştirecekleri harcamalar

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi
Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya
yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendis brüt ücretleri
desteklenir.
İşveren primi ile fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri brüt ücret
kapsamında değerlendirilmez.
Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek
kapsamında değerlendirilmez.

Uygun olmayan maliyetler
Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
Tanıtım faaliyetleri kapsamında,
Konaklama giderleri,
Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,
Türkçe yapılan tanıtım harcamaları,
Yurtiçine yönelik tanıtım harcamaları,
Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları desteklenmez.

Tasarımcı ve Modelist Giderlerinin Desteklenmesi
Tasarımcı ortaklara ödenen brüt ücret ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.
İstihdam desteğinden yararlandırılan tasarımcı ve modelistlere ilişkin işveren primi ile fazla mesai,
sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri desteklenmez.

Tasarımcı ve Modelist Giderlerinin Desteklenmesi
Tasarımcı ortaklara ödenen brüt ücret ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında
değerlendirilmez.
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İstihdam desteğinden yararlandırılan tasarımcı ve modelistlere ilişkin işveren primi ile fazla mesai,
sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri desteklenmez.

Danışmanlık Desteği
Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleşen ulaşım ve konaklama giderleri destek kapsamında
değerlendirilmez.
Bakanlık, alınan danışmanlık hizmetlerinin rayice ve içerik olarak belirlenen kapsama uygunluğu
konularında destek kapsamındaki şirketten Bakanlıkça belirlenen bilirkişi, uzman veya uzman
kurum/kuruluşlardan temin edilmek üzere rapor talep edebilir. Söz konusu rapora ilişkin harcamalar
destek kapsamında değerlendirilmez.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi
İşveren primi ile fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri brüt ücret
kapsamında değerlendirilmez.
Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek
kapsamında değerlendirilmez.

Ödeme şekli
Harcama belgelerinin, “ödeme belgesi” tarihi esas alınarak; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri
tarafından en geç on iki ay içinde ve şirketler tarafından en geç altı ay içinde; üyesi oldukları İBGS’ye,
işbirliği kuruluşları tarafından en geç altı ay içinde doğrudan Bakanlığa ibraz edilir.

Başvuru zamanı
Başvurular sürekli açıktır.

Başvuru süreci
Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri
Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliği
(TURQUALITY® Sekretaryası)’ne müracaat etmeleri gerekir. Başvuru formu ve eki belgeler TİM Genel
Sekreterliği tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.

İşbirliği Kuruluşları
İşbirliği kuruluşlarının faaliyet bazlı ve bütçe içeren projeleri ile Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir.
İşbirliği kuruluşlarının, projelerinde tasarım yarışmalarının düzenlenmesine ilişkin faaliyetlerin de yer
alması halinde, başvurularını her yılın Aralık ayı sonuna kadar Bakanlığa iletmiş olmaları gerekir.
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Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri ile Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler
Tasarım ve ürün geliştirme projeleri ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler
Proje başvuru formu ve eki belgelerle, bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu ihracatçı birliği genel
sekreterliğine başvuruda bulunur.

Başvuru değerlendirme
Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri
Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri tarafından ibraz edilen belgelere yönelik olarak yapılan ön
inceleme neticesinde şartları haiz olduğu belirlenen tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin;
a)
b)
c)
d)
e)

Stratejik planlama (İş planları),
Marka Yönetimi,
Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi,
Tasarım süreç yönetimi (Bilgi sistemleri yönetimi bu kapsamda değerlendirilir),
Organizasyon ve insan kaynakları

alanlarındaki düzeylerinin belirlenebilmesini teminen Bakanlık tarafından Tasarım Destek Komitesi’nin
de istişari nitelikteki görüşü alınmak suretiyle gerçekleştirilen nihai inceleme sonucunda destek
kapsamına alınıp alınmadığı hususu belirlenir ve ilgili tasarımcı şirketine ve tasarım ofisine bilgi verilir.

İşbirliği Kuruluşları
İşbirliği kuruluşlarının faaliyet bazlı ve bütçe içeren projeleri ile Bakanlığa müracaat etmeleri ve gerekli
görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle,
yapılacak değerlendirmeler sonrasında projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması
gerekir.
İşbirliği kuruluşlarının, projelerinde tasarım yarışmalarının düzenlenmesine ilişkin faaliyetlerin de yer
alması halinde, başvurularını her yılın Aralık ayı sonuna kadar Bakanlığa iletmiş olmaları gerekir.
Bakanlık bütün başvurularla ilgili yapacağı değerlendirme neticesinde bir sonraki takvim yılına ilişkin
desteklenecek tasarım yarışmalarını belirler.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri ile Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler
Bakanlıkça yapılacak ön inceleme esnasında şirketlerin;
a)
b)
c)
a)
b)
c)

Mevcut tasarım yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,
Üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi,
Proje ekibinin niteliği,
alanlarındaki yetkinlikleri ile
ç) Proje bütçesinin firma mali yapısına uygunluğu
Projenin tasarım ve ürün geliştirmeyle doğrudan ilgili olup olmadığı

hususları tespit edilir.
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Ön inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Bakanlık, ön inceleme raporu çerçevesinde ve
gerekli görülmesi durumunda konuya ilişkin Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşünü
dikkate alarak, başvuru sahibi şirketin projesinin destek kapsamına alınıp alınmadığını belirler.

Web Sitesi:
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tasarim-destegi
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TÜBİTAK DESTEKLERİ
1501-SANAYİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI
Destek Adı:
1501-Sanayi Araştırma-Geliştirme Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeleri
desteklenmektedir. Program ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların
proje esaslı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler başvurabilir:
Programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar başvuru yapabilmektedir.
Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik
temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs
şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
Programda bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Destek oranı:
Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak uygulanır. Yerli malı
alet/teçhizat/yazılım için %15 ek destek verilir.

Destek süresi:
Projeler, altışar aylık dönemler halinde izleyici(ler) tarafından izlenerek desteklenir. Destek süresi proje
bazında en fazla otuz altı (36) aydır.
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Destek kalemleri:
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs,
gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve
benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
g) Fizibilite raporu giderleri (20.000 TL’ye kadar)

Uygun olmayan maliyetler:















Katma Değer Vergisi
Sözleşme masrafları
Amortismanlar
Tanıtım, dağıtım ve reklam/pazarlama giderleri
Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri
Çalışan personelin emek ve ulaşım giderleri
Konaklama giderleri
Yakıt giderleri
Şehir içi nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri
Seyahatlerde araç kiralama giderleri
Büro makineleri, kırtasiye giderleri
Isıtma, aydınlatma, elektrik, iletişim giderleri
Ofis, depo, stand kira giderleri
İnşaat ve tesisat giderleri

Ödeme şekli:
Ödeme post-finansman şeklinde geri ödemesiz hibe yoluyla yapılır.
Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25’ini) ve 2.000.000 TL sınırını
geçmemek üzere ön ödeme yapılabilir.
Ancak, proje bütçesi 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) ve üzeri olan projelerde ise proje
kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri için 2.000.000 TL (İki milyon Türk Lirası) üst sınır
uygulanmamaktadır.
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Başvuru zamanı:
Yıl içinde çağrı usulü ile başvurular alınır.

Başvuru süreci:
Destek programı açık olduğu dönemlerde proje başvuruları sadece elektronik ortamda
http://eteydeb.tubitak.gov.tr

Başvuru değerlendirme:
Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü (%35)
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu (%23)
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği (%42)
Projeler, konularında uzman hakemler tarafından firma ziyaretleri yapılarak değerlendirildikten sonra
TÜBİTAK'a rapor edilir. Değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili teknoloji grubu yürütme
komitesi tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir.

Desteklenecek projelerin belirlenmesinde, başvuran firmaların (varsa) daha önce desteklenen projeleri
kapsamında elde edilen çıktı ve etkileri, alternatif kamu dışı fon kaynaklarından faydalanma girişimleri
(özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına yapılan başvurular) ve proje konusunun öncelikli
alanlarda olması hususları da göz önünde bulundurulacaktır. Ticarileşme performansı ek puanının
değerlendirme sürecinde ağırlığı yüksek olacaktır. Başvurusu yapılan proje önerisinin hak ettiği puanı
almasını sağlamak için geçmişte tamamlanmış TÜBİTAK projelerinin tamamı hakkında bilgi verilmesi ve
bu projelerde elde edilen ticari kazanımların sayısal değerlerle belirtilmesi önem arz etmektedir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme
aşamasında dikkate alınacaktır:
 Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
 Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe
dönüştürülmesi
 Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
 Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi
 Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi
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Genel şartlar:
Kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunabilirler. Ortak proje başvurusu tek bir proje
başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her
kuruluş için hazırlanmalıdır.
Ortak proje başvurusu yapacak kuruluşların aralarında ticari ortaklık kurmaları zorunluluğu yoktur.
Proje başvurusunda bulunan kuruluşun başka bir kuruluştan Ar-Ge hizmeti satın aldığı ve bu hizmetin
projenin önemli bir kısmını oluşturduğu durumda, projedeki tüm Ar-Ge faaliyetlerinin değerlendirilip
izlenebilmesi için; kuruluşların ortak proje başvurusu yapmaları ya da eş zamanlı olarak ayrı proje
başvurusunda bulunmaları istenebilir.
Destek sağlanacak projelerin:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Kavram geliştirme,
Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
Prototip üretimi,
Pilot tesisin kurulması,
Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından
tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Özel şartlar:








Proje önerisinde geliştirilmesinde hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem,
yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının proje başlangıç tarihi ve öncesinde proje
başvurusunu yapan kuruluş tarafından bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında
taahhüt edilmiş olması halinde proje önerisi değerlendirmeye alınmaz.
Kuruluşlar başvuruda bulundukları projeler için kamunun sağladığı diğer desteklerden
yararlanabilirler. Proje destek başlama ve bitiş tarihleri arasında, diğer kamu kaynaklarından
sağlanan geri ödemesiz destekler, öneri ve/veya destek başvurularında belirtilmelidir. Ayrıca
Projenin uluslararası desteklerden yararlanması bu uygulama esasları çerçevesinde
desteklenmesine engel oluşturmaz.
Çağrı kapsamında, "Çağrıya Özel Şartlar" bölümünde yer alan linkte belirtilen teknoloji
alanlarındaki projelere öncelik verilir. Öncelikli alanlar listesine aşağıdaki bağlantıdan da
ulaşılabilir:
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf
2020/2 sayılı çağrı metnine bu bağlantıdan ulaşılabilir:
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/1501-cagri_duyurusu_20202_v2_30temmuz2020toplanti.pdf

Web Sitesi:

72

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-arge-projeleri-destekleme-programi
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1501 2021-1. Çağrı
Destek adı:
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı
Konusu/Amacı/Hedefi:
Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların
desteklenen projeler ile firmaların;







Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
amaçlanmaktadır.

Kimler başvurabilir:
Programa sadece KOBİ'ler başvuru yapabilmektedir.
Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri
desteklenecektir.

Başvuru zamanı:
1501 için Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi

4.01.2021

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi

12.02.2021

Çağrı Kapanış Tarihi

4.03.2021

Başvuru değerlendirme:
1. Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılır.
2. Aşağıdaki kritik tespitlerin yapılması durumunda ise proje teknolojik yeterlilik değerlendirmesine
alınmaksızın (hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın) reddedilir.
-

Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş tarafından tamamlanmış
olup, kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır.
Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan
kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
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-

-

-

Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya
endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.
Proje üretim altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım ağırlıklı bir projedir.
Proje başvuru tarihi itibariyle proje ekibinde, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine
sahip firma çalışanı bir proje personeli yoktur.
o Proje konusundan farklı bir alanda lisans eğitimi olan çalışanların özgeçmişlerinde
proje konusu ile deneyimlerini sunmaları durumunda deneyimlerinin yeterliliği de
dikkate alınacaktır
Proje önerisi daha önce TÜBİTAK Destek Programlarına sunulmuş ve reddedilmiştir. Daha
önce sunulmuş olan projenin ret gerekçelerine yönelik değişiklik yapılmadan proje tekrar
sunulmuştur.
Proje önerisinde sunulan bilgiler projenin değerlendirilebilmesi için yetersizdir, kısıtlı düzeyde
bilgi sunulmuştur.

3. Hakem değerlendirmesi sonrasında ikinci maddede belirtilen kritik tespitlerin yapılması
durumunda projeler kurulda puanlama yapılmaksızın reddedilir.
4. Kurul Değerlendirme Eşik Değeri 60 puandır. Eşik ve eşik altında puana sahip olan projeler
reddedilir.
Eşik üstü puan alan projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir.
5. Projelerle ilgili hakem ve kurul değerlendirmeleri esas alınarak proje puanı oluşturulur.
6. İlgili Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmesi önerilen projeler için, aşağıdaki kriterlerin
sağlanması durumunda ayrıca ek puan verilir.
o
o
o

Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı*
Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması
Proje önerisinin aşağıdaki linkte sunulan Öncelikli Alanlardan birinde olması

*: Ticarileşme performansı ek puanının değerlendirme sürecinde %5-%10 arasında ağırlığı olacaktır.
Başvurusu yapılan proje önerisinin hak ettiği puanı almasını sağlamak için geçmişte tamamlanmış
TÜBİTAK projelerinin tamamı hakkında bilgi verilmesi ve bu projelerde elde edilen ticari kazanımların
sayısal değerlerle belirtilmesi önem arz etmektedir.
7. Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.
Özel şartlar:
Kurul Değerlendirme Eşik Değeri: 60
Öncelikli Alanlar: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/tubitak_cp2021.pdf

Web sitesi:
Çağrı metni için:
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1501-cagri_duyurusu_2021-1.pdf
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1505 – ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
Destek adı:
1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,
Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları
doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine
katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Kimler başvurabilir:
Programa, Müşteri Kuruluş(sermaye şirketleri) ve Yürütücü Kuruluş(Yükseköğretim Kanunu
kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve
ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri) ortak
başvuru yapabilir.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilir.

Destek oranı:
TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise
%60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanır.

Destek süresi:
Azami destek süresi 24 aydır.

Destek kalemleri:
Yürütücü kuruluşa ait KDV dahil olmak üzere;




Sözleşmeli personel & bursiyer
Seyahat (ulaşım ve konaklama)
Alet ve teçhizat
76




Malzeme ve sarf giderleri
Hizmet giderleri (proje toplam bütçesinin en fazla %20’si kadar) desteklenir.

Uygun maliyetler:
Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilir,
bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilir. Böylece müşteri
kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri
ödenebilir.

Uygun olmayan maliyetler:
Danışmanlık ücretleri desteklenmemektedir.
Müşteri kuruluştan mal ve teçhizat satın alınamaz.
Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmememe birlikte aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı
dışındadır;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,
Amortisman, depozito ve avans ödemeleri,
Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri,
AGY105, AGY115, AGY305, AGY315 doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe,
sekreterlik vb. idari giderler,
Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,
Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı giderler,
Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,
Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri
Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
Ofis, depo, stand kira giderleri,
İnşaat ve tesisat giderleri,
CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri,
Proje özel hesabına ait her türlü banka masrafları,
Hizmet alımları hariç müşteri kuruluştan yapılacak alımlar

Ödeme şekli:
Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları
tutarlar, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje
giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılır.
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Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki
araştırmacılara ödenir.

Başvuru zamanı:
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.

Başvuru süreci:
İnternet ortamındaki PRODİS (TÜBİTAK Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) üzerinden proje ön
bilgileri girilir ve oluşturulan ön kayıt formu ekleri ile birlikte TÜBİTAK’a gönderilir. Proje ön kaydı
onaylandıktan sonra online proje başvurusu yapılır ve onaylanmak üzere değerlendirmeye alınır.
Proje başvurusu yapılmadan önce; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü
Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi
imzalar. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi,
mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya
maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK
ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilir.

Başvuru değerlendirme:
Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Projeyi değerlendirmek üzere görevlendirilen hakemler değerlendirmelerini bu programın Uygulama
Esasları ve kendileriyle yapılan sözleşme çerçevesinde firmaların sundukları proje öneri dokümanını
değerlendirme raporu ve kılavuzuna uygun olarak inceleyerek raporunu PRODIS üzerindeki elektronik
ortamda kılavuza uygun olarak hazırlayarak TÜBİTAK’a gönderir. Projeler, konularında uzman hakemler
tarafından gerektiğinde firma ziyaretleri yapılarak değerlendirildikten sonra TÜBİTAK'a rapor edilir.
Değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili teknoloji grubu yürütme komitesi tarafından
değerlendirilerek nihai karar verilir.

Genel şartlar:


Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilir.
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İzleyicinin Yürütücü Kuruluşu ziyareti sırasında, Proje Yürütücüsünün konu ile ilgili sunum
yapması ve proje yürütücüsü ile proje ekibinin ziyaret esnasında bulunması beklenir. İzleyici,
gerek duyduğu açıklamaları Proje Yürütücüsünden talep edebilir.



Proje sonunda ortaya çıkması muhtemel ürün üzerindeki haklar, TÜBİTAK tarafından proje
sözleşmesi ile yürütücü kuruluşa devredilir. Yürütücü kuruluş, bu hakları işbirliği sözleşmesi
çerçevesinde müşteri kuruluşa kullandırabilir ya da tamamıyla devredebilir.

Özel şartlar:


Müşteri kuruluşun, ortakları ya da yönetim organlarında ücretli ya da ücretsiz görev alan kişiler
ve bunların birinci dereceden akrabaları proje ekibinde yer alamaz.



Yalnızca 1 (bir) yürütücü kuruluş ve 1 (bir) müşteri kuruluş olmak zorundadır. Müşteri kuruluş
birden fazla 1505 projesinde yer alabilir.



Müşteri Kuruluş Proje Sorumlusu, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip olmalıdır.



Müşteri kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunması zorunlu değildir. Ancak müşteri
kuruluş imalat altyapısını ya da personelini kullandırarak proje çalışmalarına destek olabilir.



Proje başvurusundan önce fizibilite desteğine başvurulabilir. Destek tutarı en çok 10.000 TL’dir.
Destek tutarının tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanır.

Web sitesi:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universitesanayi-isbirligi-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1505sunumu-180213-1.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/universite__sanayi_isbirligi_destek_programi_uygulama_esaslari_1.pdf
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1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (EUREKA)
Destek adı:
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler)’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek
daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri,
kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek
programlarında daha etkin yer almaları amaçlanmaktadır.

Kimler başvurabilir:
KOBİ tanımında belirtilen, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de
yerleşik sermaye şirketlerinin, yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışmaları, mevcut bir ürünün
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi

konularında,

firmanın

teknolojik

rekabet

gücünü

artıracak

Ar-Ge

projeleri

desteklenecektir.
Kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunabilirler. Ortak proje başvurusu tek bir proje
başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her
kuruluş için hazırlanmalıdır.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
600.000 TL

Destek oranı:
%75

Destek süresi:
Destek süresi proje bazında en fazla on sekiz (18) aydır.
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Destek kalemleri:
Program kapsamında projelerin gerektirdiği ve ödemesi yapılan mal ve hizmet alımları.

Uygun maliyetler:













Personel giderleri
Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs,
gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri
Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
Malzeme ve sarf giderleri
Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) bağlı
Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına
yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
AGY101 (Proje Öneri Bilgileri Formu) ve AGY301(Ar-Ge Yardımı İstek Formu) Proje hazırlama
ve hazırlatma giderleri (Danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatıldığı durumlarda, bu giderler her
bir proje için toplamda en fazla 10.000.-TL (on bin) destek kapsamına alınır.)
Yeminli mali müşavir giderleri (Yeminli mali müşavir ücretleri, Maliye Bakanlığınca yayımlanan
“Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari
Ücret Tarifesi’nde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımı destekleme işlemlerinde
geçerli Yeminli Mali Müşavirlik tasdik ücreti esas alınarak desteklenir.)
Teknogirişim sermaye şirketleri tarafından 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına
sunulan projelerde, projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında
gerçekleşen destek personeli, elektrik, su, ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere
karşılık aşağıda belirtilen şekilde proje genel giderleri desteği verilir. (Proje genel giderleri,
projenin her bir AGY301’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u
dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilerek hesaplanır. Bu kapsamdaki
projelerin genel giderler dâhil toplam desteklemeye esas harcama tutarı 550.000.- TL’yi
(beşyüzellibin Türk Lirası) geçemez.)

Uygun olmayan maliyetler:











Katma değer vergisi,
Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,
Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,
Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri,
Muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,
Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında ikramiye hariç
verilen prim ödemesi,
Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,
Kuruluş ortaklarına ait sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
Konaklama giderleri,
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Şehir içi nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri,
Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,
Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
Ofis, depo, stand kira giderleri,
İnşaat ve tesisat giderleri,
Kırtasiye giderleri,
CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.

Ödeme şekli:
Desteklenen projeler çerçevesinde dönemsel gerçekleşen harcama ve giderlerin faaliyetlerle
uygunluğunun değerlendirilmesi sonucu, desteklemeye esas harcama tutarı belirlenerek hesaplanan
dönemsel destek tutarı kuruluşun TÜBİTAK’a bildirdiği banka hesabına yatırılır.

Başvuru zamanı:

1507 için Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi

4.01.2021

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi

11.02.2021

Çağrı Kapanış Tarihi

1.03.2021

Başvuru süreci:
Programa proje öneri başvurusu, kuruluş tarafından ön kayıt yapılması ve ön kayıt için TÜBİTAK’tan
onay alınması sonrasında PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) uygulaması üzerinden
yapılır. Proje başvuru tarihi olarak, proje önerisinin kuruluş tarafından PRODİS uygulaması üzerinden
TÜBİTAK’a gönderildiği tarih sisteme kayıt edilir. Ön kayıt onayı bekleyen kuruluş proje öneri bilgilerini
PRODİS üzerinden hazırlamaya devam edebilir. Proje öneri başvurusu, AGY101 hazırlama kılavuzuna
uygun olarak, istenilen içerik ve biçimde hazırlanır.

Başvuru değerlendirme:
1) Ön değerlendirme: TÜBİTAK’a başvurusu yapılmış proje önerisi, belirlenen proje teknik uzmanı
tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirmede proje öneri dosyası içerik ve biçim
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olarak değerlendirilir. İçerik ve biçim olarak yeterli bulunan proje önerisi, uzmanlıkları dikkate
alınarak belirlenen bir ya da birden çok hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir.
2) Hakem seçimi: Projeyi değerlendirecek olan hakemler projenin ilgili olduğu teknoloji
alanlarında uzmanlığı olan kişiler olmak kaydıyla genellikle üniversite veya araştırma
kurumlarından seçilir.
3) Hakem değerlendirmesi: TÜBİTAK hakemin proje değerlendirmesini ziyaretli veya ziyaretsiz
yapmasını isteyebilir. Ziyaretsiz hakem değerlendirmesinde hakem Proje Öneri Bilgileri
Formunu (AGY101) inceleyerek değerlendirmesini yapar. Ziyaretli hakem değerlendirmesinde
ise hakemin AGY101’i incelemesinin yanında, Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kuruluşta
da inceleme yapması istenir.
4) Proje ile ilgili kararın oluşturulması: TÜBİTAK proje teknik uzmanı hakem değerlendirmesi
sonucunda hakem raporlarını esas alarak; kuruluştan proje önerisinin revize edilmesini,
iyileştirilmesini ister veya ilgili komitenin kararını oluşturmada yardımcı olmak amacıyla proje
karar taslağını oluşturur. Proje önerisine ilişkin karar, projenin ilgili bulunduğu teknoloji grubu
yürütme komitesinde oluşturulur. Komitede, TÜBİTAK proje teknik uzmanı tarafından
hazırlanan karar taslağı (Proje Bilgi Formu), kuruluş tarafından sunulan AGY101 ile diğer ek
bilgiler incelenir ve hakemler tarafından hazırlanan AGY201(Proje Önerisi Değerlendirme
Raporu)’in içerdiği bilgi ve değerlendirmeler esas alınarak karar üretilir.

Özel şartlar:




Proje ana Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi koşuluyla, proje için zorunlu ve
tamamlayıcı nitelikteki yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımları proje özelinde değerlendirilerek
desteklenebilmektedir.
Desteklenen proje kapsamında gerçekleşen toplam yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarının,
projenin dönemsel desteklemeye esas harcama tutarları toplamı içindeki payı %20 ile
sınırlandırılır. Buna ilişkin uygulama söz konusu yurt dışı harcama ve giderlerin bildirildiği
AGY301’lerde ayrı ayrı yapılır.

Web Sitesi:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobiar-ge-baslangic-destek-programi

83

1509 - ULUSLARARASI SANAYİ ARGE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Destek adı:
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Program ile uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak
desteğin, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası
teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve
deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı
ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlaması
hedeflenmektedir.

Kimler başvurabilir:
Türkiye’de yerleşik şirketler başvurabilir.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır. Ancak bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde
sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK
(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı) internet adresinde yayımlanır.

Destek oranı:
KOBİ’ler için %75, büyük ölçekli kuruluşlar için %60’tır.

Destek süresi:
Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve
TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Proje, uluslararası projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
desteklenir. Uluslararası proje başlangıç tarihinin ileriye alınması halinde, proje sözleşmesindeki
başlangıç tarihi ile güncel uluslararası başlangıç tarihi arasındaki faaliyetlere ilişkin harcama ve giderler
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varsa, ilgili komite kararı ile desteklenebilir. Bu durumda projenin bitiş tarihi olarak güncel uluslararası
bitiş tarihi esas alınır. Bu değişikliklerden dolayı projeye ek bütçe verilmez.

Destek kalemleri:









Kavram geliştirme
Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar
Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları
Prototip üretimi
Pilot tesisin kurulması
Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

Uygun maliyetler:

Personel giderleri

Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs,
gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri

Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

Malzeme ve sarf giderleri

Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve
benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

Uygun olmayan maliyetler:

Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı içeren) ile
Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için
desteklenmez.

Katma değer vergisi,

Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları

Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri

Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri

Patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri

AGY103 (Proje Öneri Bilgileri Formu), AGY303 doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri,
muhasebe, sekreterlik vb. İdari giderler,

Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında ikramiye hariç
verilen prim ödemesi

Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri

Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri

Konaklama giderleri, araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri
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Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri

Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler

Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı

Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri

Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri

Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler

Ofis, depo, stand kira giderleri

İnşaat ve tesisat giderleri

Kırtasiye giderleri

CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri, v) uluslararası organizasyonlara
ödenen üyelik aidatı vb. Giderler, y) ulusal ve uluslararası proje ortaklarından alınan danışmanlık ve
hizmet alımı giderleri (yurtiçi üniversite veya araştırma kurumları hariç)
Ödeme şekli:
Program çerçevesinde desteklenen projeler kapsamında proje faaliyetlerine ilişkin dönemsel harcama
ve giderlerin desteklenecek harcama kapsamına alınabilmesi için ödemelerinin mali rapor hazırlama
kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Proje kapsamında
ödemeleri yapılmış harcama ve giderler TÜBİTAK tarafından bu Uygulama Esasları çerçevesinde
değerlendirildikten sonra desteklemeye esas harcama tutarına ilgili destek oranı uygulanarak kuruluşa
geri ödemesiz (hibe) destek sağlanır.

Başvuru zamanı:
Destek sürekli aktiftir.

Başvuru süreci:
Programa proje öneri başvurusu, kuruluş tarafından ön kayıt yapılması ve ön kayıt için TÜBİTAK’tan
onay alınması sonrasında PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) uygulaması üzerinden yapılır.
Proje başvuru tarihi olarak, proje önerisinin kuruluş tarafından PRODİS uygulaması üzerinden
TÜBİTAK’a gönderildiği tarih sisteme kayıt edilir. Ön kayıt onayı bekleyen kuruluş proje öneri bilgilerini
PRODİS üzerinden hazırlamaya devam edebilir. Proje öneri başvurusu, AGY103 (Proje Öneri Bilgileri
Formu) hazırlama kılavuzuna uygun olarak, istenilen içerik ve biçimde hazırlanır.

Başvuru değerlendirme:
TÜBİTAK’a başvurusu yapılmış proje önerisi belirlenen proje teknik uzmanı tarafından ön
değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirmede proje öneri dosyası içerik ve biçim olarak değerlendirilir.
Projenin değerlendirilebilmesi için sunulan bilgilerin yeterliliği araştırılır. Bu çalışma sırasında kuruluşun
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diğer proje başvuruları ve benzer konuda diğer kuruluşların proje başvuruları ile ilgili araştırma
yapılabilir.
Ön değerlendirme sonrası içerik ve biçim olarak yeterli bulunan proje hakem değerlendirmesine
sunulur. Hakem iletişim bilgileri firmaya elektronik ortamda bildirilir. Hakemin firma ziyareti için ön
temaslar hakem veya firma tarafından başlatılabilir.
TÜBİTAK proje teknik uzmanı, hakem değerlendirmesi sonucunda hakem raporlarını esas alarak;
kuruluştan proje önerisini revize etmesini, iyileştirmesini ister veya ilgili komitenin kararını
oluşturmada yardımcı olmak amacıyla proje karar taslağını oluşturur. Proje önerisine ilişkin karar,
projenin ilgili bulunduğu teknoloji grubu yürütme komitesinde oluşturulur. Komitede, TÜBİTAK proje
teknik uzmanı tarafından hazırlanan karar taslağı (Proje Bilgi Formu), kuruluş tarafından sunulan
AGY103 ile diğer ek bilgiler incelenir ve hakemler tarafından hazırlanan AGY203 (Proje Önerisi
Değerlendirme Raporu)’ün içerdiği bilgi ve değerlendirmeler esas alınarak karar üretilir.

Genel şartlar:
EUREKA, ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan
programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme
projeleri desteklenmektedir.
Proje başvurularında öncelikle ilgili uluslararası programın web sayfasındaki açıklamalar incelenerek,
programın gerektirdiği başvuru kuralları ve prosedürleri izlenmelidir.

Özel şartlar:
Kuruluşlar başvuruda bulundukları projeler için kamunun sağladığı diğer desteklerden yararlanabilirler.
Proje destek başlama ve bitiş tarihleri arasında, diğer kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz
destekler, öneri ve/veya destek başvurularında belirtilmelidir.

Web Sitesi:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
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1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK
PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
Destek adı:
Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projelerini Destekleme Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle, teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin
artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi,
teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

Kimler başvurabilir:
Türkiye’de yerleşik şirketler başvurabilir.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı
sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu) tarafından TEYDEB (TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) internet
adresinde yayımlanır.

Destek oranı:
KOBİ’ler için %75, büyük ölçekli kuruluşlar için %60’tır.

Destek süresi:
Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve
TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi en fazla çağrı duyurusunda belirtilen proje süresi
üst sınırı kadardır.

Uygun maliyetler:
 Personel giderleri
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 Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile
yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 Malzeme ve sarf giderleri,
 Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri ArGe kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
 Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen destek personeli,
elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlerine karşılık gelen proje genel giderleri. ( Proje
genel giderleri, projenin her bir AGY311( Ar-Ge Yardımı İstek Formu)’i için belirlenen dönemsel
desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama
tutarına ilave edilir.)
 Yeminli mali müşavir ücretleri

Uygun olmayan maliyetler:
 Katma değer vergisi,
 Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,
 Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,
 Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
 AGY111 (Proje öneri bilgileri formu), AGY311 (Ar-Ge Yardımı İstek Formu) doküman hazırlama ve
hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. İdari giderler,
 Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında ikramiye hariç verilen
prim ödemesi,
 Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,
 Kuruluş ortaklarına ait sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
 Konaklama giderleri,
 Şehir içi nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri,
 Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
 Proje ar-ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler
 Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,
 Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
 Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
 Ofis, depo, stand kira giderleri,
 İnşaat ve tesisat giderleri,
 Kırtasiye giderleri,
 CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.
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Ödeme şekli:
Desteklenen projeler çerçevesinde dönemsel gerçekleşen harcama ve giderlerin faaliyetlerle
uygunluğunun değerlendirilmesi sonucu, desteklemeye esas harcama tutarı ve destek oranı belirlenerek
hesaplanan dönemsel destek tutarı kuruluşun TEYDEB’e bildirdiği banka hesabına yatırılır.

Başvuru zamanı:
Sürekli Aktif (Çağrı Usulü)

Başvuru süreci:
Çağrı Duyurusu
Proje başvuru başlangıç ve son başvuru tarihleri, proje bütçesi ve süresinin alt ve üst sınırları, çağrıya
özel diğer hususlar, çağrı başlığı altında yer alan çağrı konuları ile birlikte TEYDEB internet adresinden
yayımlanır. Çağrıda çağrı konu ve kapsamı, hedeflenen beklentiler, çağrı takvimi gibi bilgiler yer alır.
Kuruluşlar, proje başvurularını çağrı duyurusunda belirtilen çerçevede yaparlar.

Proje başvurularının alınması
Programa proje öneri başvurusu, kuruluş tarafından ön kayıt yapılması ve ön kayıt için TÜBİTAK’tan onay
alınması sonrasında PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) uygulaması üzerinden yapılır. Proje
başvuru tarihi olarak, proje önerisinin kuruluş tarafından PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK’a
gönderildiği tarih sisteme kayıt edilir.

Proje ön incelemesi
ÇPDK(Çağrılı Projeler Danışma Kurulu), çağrı kapsamında yapılan proje başvurularını ön incelemeye alır.
Projelerin ön incelemesinde; çağrı konu ve kapsamı ile doğrudan ilgili görülmeyen veya proje konusu ile
doğrudan ilgili en az lisans düzeyinde personeli bulunmayan projeler hakem ataması yapılmadan ret
önerisi ile komiteye sunulur.
ÇPDK, ön inceleme sonrasında proje başvurusundaki yetersiz bilgi ve eksik belgelerin tanımlı bir tarih
aralığında tamamlanmasını kuruluştan ister. Bu süre sonunda eksikliğin tamamlanıp tamamlanmadığına
bakılmaksızın projelerin değerlendirme sürecine devam edilir.
Değerlendirme süresince, proje başvurusu yapan kuruluşun benzer içerik ve faaliyetleri kapsayacak
şekilde TÜBİTAK programlarına sunduğu başka projeleri varsa bu programa sunulan proje
değerlendirilmeye devam edilmez ve ret önerisi ile komiteye sunulur.
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Başvuru değerlendirme:
Ön incelemede yeterli bulunan projeler, hakem değerlendirmesi de yapılarak ilgili ÇPDK tarafından
değerlendirilir. Çağrıya sunulan proje sayısı ve projelerin değerlendirilmesi için gerekli olan uzmanlık
alanı dikkate alınarak ilgili ÇPDK’nın önerisi, komitenin onayı ile çağrı konu ve kapsamında uzmanlığı olan
kişilerden paneller oluşturulabilir. Değerlendirilen projelerden, proje içeriği çağrı konu ve kapsamına
uygun bulunmayan projeler ret önerisi ile komiteye sunulur.
Çağrı konu ve kapsamına uygun bulunan projeler varsa hakem raporları da göz önüne alınarak ÇPDK
tarafından değerlendirilir, puanlanır ve rapor oluşturulur. Puanlama aşağıda belirtilen üç boyut altında
yer alan kriterlere göre yapılır:
a) Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
b) Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
c) Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Hakem / panelist seçimi
Projeyi değerlendirecek hakemler / panelistler, projenin ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı olan
kişiler arasından ÇPDK’nın önerileri ve komite onayıyla TEYDEB Başkanı tarafından görevlendirilir.
Hakem/panelist seçiminde projenin içerdiği teknoloji alanlarının birinde uzman olması kriteri aranır.”

Hakem değerlendirmesi
Projeyi değerlendirecek hakemlerle TEYDEB arasında sözleşme yapılır. Hakemler birbirlerinden ayrı ve
bağımsız olarak Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kuruluşta inceleme yaparlar. İnceleme
sonrasında hazırlanan Proje Önerisi Değerlendirme Raporu (AGY211) TEYDEB’e sunulur. Ortak sunulan
projelerde, projede yer alan her bir kuruluş proje kapsamında yerinde incelenir.

ÇPDK / Panel değerlendirmesi ve karar bildirimi


Proje teknik uzmanı, hakem raporlarını esas alarak; ilgili ÇPDK’nın değerlendirmesine yardımcı olmak
amacıyla taslak destek kapsamını oluşturur. ÇPDK’da, taslak destek kapsamı, proje öneri başvuru formu,
hakem değerlendirmeleri ile diğer ek bilgiler incelenerek projeler puanlandırılır.



ÇPDK değerlendirmesi sonucunda puanlandırılan projeler komiteye sunulur.



TEYDEB’in bağlı olduğu TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı, komitenin desteklenmesini önerdiği projelerden
bütçe olanakları göz önünde bulundurularak kabul önerisi sunulacak en düşük puanlı projeyi belirler.
Belirlenen bu proje ve bu proje puanının üstünde kalan tüm projeler kabul, altında kalan tüm projeler
reddedilir.

Son olarak ise sözleşme imzalanması
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Özel şartlar:
Bu program kapsamında proje başvuruları yapacak kuruluşlarda, proje konusu ile ilgili lisans veya
lisansüstü dereceye sahip en az bir personelin başvuru yapıldığı tarih itibariyle kuruluşta çalışıyor olması
şartı aranır. Bu şartın sağlanmadığı başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Oransal destek uygulaması


Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım
hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler proje süresiyle orantılı olarak aylık %
2 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların desteklemeye esas harcama
tutarları “maliyet x proje süresi(ay) x % 2” şeklinde belirlenir. “proje süresi (ay) x % 2” çarpımından
bulunacak oranın alt sınırı % 40’dır. Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve proje
faaliyetleri için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük
bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için oransal destek alt
sınırı komite kararıyla %25’e indirilebilir.



Test, analiz ve ölçüm cihazları gibi ağırlıklı olarak firmanın Ar-Ge altyapısının parçasını oluşturan alımlar,
maliyetinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir. Ancak test, analiz ve ölçüm cihazları
gibi alımlar proje faaliyetleri sonrasında Ar-Ge’den çok üretim faaliyetlerine tahsis edilecek ise proje
süresi ile orantılı olarak gider kabul edilir.



Proje konusunu teşkil eden tasarım, tasarım uygulama, geliştirme faaliyetleri sonucu elde edilecek
prototip ürünler projenin desteklenmesine esas unsurlar olduğu için, daha sonra firma bünyesinde
üretimde kullanılacak veya ticarileştirilecek olsa da bunlara girdi oluşturacak malzeme, modül, sistem ve
hizmet alımları maliyet bedellerinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir.

Web Sitesi:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitakoncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-pteknoloji-odakli
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1512-TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI (BİGG)
Destek adı:
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Konusu/Amacı/Hedefi:
Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma
potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan
faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü
olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının
oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kimler başvurabilir:
Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, çağrıda belirtilen
nitelikleri taşıyan, ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans
veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da bu programlardan mezun kişiler başvuru yapabilir.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
Aşama 2’de verilecek destek tutarı en fazla teminat alınmaksızın 200.000 TL hibe şeklindedir.

Destek oranı:
%100

Destek süresi:
Teknogirişim Sermayesi Desteğinin başlangıç tarihi, süresi ve bitiş tarihi proje sözleşmesinde belirtilir.
Ayrıca;
Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Yenilik ve
Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek
ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.
Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dâhil olmak
üzere en fazla onsekiz (18) aydır.
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Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler)
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Uygun maliyetler:






Personel giderleri
İş planı faaliyetlerinde görev alacak personele ait seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren,
otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri
Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
Malzeme ve sarf giderleri
Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri

Uygun olmayan maliyetler:






















Katma değer vergisi
Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının kuruluş/firma
dışında 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu 4 üncü maddesi birinci
fıkrasının (a) veya (c) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki
çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri
Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti
Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları
Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri
Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri
Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb.
prim giderleri
Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek, servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar
5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri
Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta
giderleri
Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri
Teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı
giderler
Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler
İnşaat ve tesisat giderleri
CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri
Agy112, agy312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. İdari
giderleri
Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye
malzemeleri
Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri
Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri
Ofis, depo, stand kira giderleri
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Konaklama giderleri

Ödeme şekli:





Destek kapsamına alınan bütçeye ilişkin ilk ödeme proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından
destek özel hesabına aktarılır.
Ara ödemeler, desteğin faaliyet dönemlerine ilişkin İş Planı İlerleme Raporlarının (AGY312)
TÜBİTAK’a PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) uygulaması üzerinden
gönderilmesinin ardından destek özel hesabına aktarılır.
Son ödeme ise desteğin son dönemine ait İş Planı İlerleme Raporunun (AGY312) teknik ve mali
incelenmesinin ardından destek özel hesabına aktarılır. İş planına ilişkin süre uzatımının son
dönemde gerçekleştiği durumlarda kalan son ödeme iş planının yeni bitiş tarihinden sonra
gerçekleştirilir.

Başvuru zamanı:
Yıl içinde çağrı usulü açılmaktadır.
2021/1 çağrısı için başvuru tarihleri 5 Nisan – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasındadır.

Başvuru süreci:
Teknogirişim sermayesi desteği çağrısında belirtilen niteliklere sahip kişiler Aşama 1 kapsamındaki
iş fikirlerini Uygulayıcı Kuruluşlara sunar.
Girişimci, uygulayıcı kuruluşun desteği ile hazırladığı iş planını teknogirişim sermayesi desteği çağrı
takvimine uygun olarak PRODİS üzerinden sunar. Uygulayıcı kuruluş, başvurunun TEYDEB’in
(Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) talep etmiş olduğu biçim ve nitelikte
sunulmasından girişimci ile beraber sorumludur. Uygulayıcı Kuruluşun uygun bulmasının ardından
iş planı TEYDEB tarafından değerlendirmeye alınır.

Başvuru değerlendirme:
Uygulayıcı Kuruluşların iş fikri başvuru değerlendirme süreçlerinden geçen ve iş fikri, Uygulayıcı
Kuruluş tarafından uygun bulunan girişimciler programın 2. aşamasına başvurabilir. İş planı
başvuruları (AGY 112) teknogirişim sermayesi desteği çağrısında belirtilen tarih aralığında PRODİS
üzerinden yapılır.
Teknogirişim sermayesi desteği almak için TÜBİTAK’a başvurusu yapılan iş planı önerileri panel
yöntemiyle değerlendirilir.
İş planı başvurularına ilişkin panel değerlendirme puanlarının dağılımı dikkate alınarak kurulun
önerisi üzerine TEYDEB Başkanının teklifi ile TÜBİTAK Başkanlığı tarafından belirlenen eşik değerin
üzerinde kalan iş planı başvurularının desteklenmesine karar verilir.
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Desteklenmesi uygun bulunan girişimcilerden, TÜBİTAK internet adresinde ilan edilen tarihe kadar
Uygulama Esaslarında belirtilen kuruluş tanımına uygun bir sermaye şirketini kurması istenir.

Web Sitesi:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-girisimcilikdestek-programi-bigg

1512 BiGG 2021/1 Çağrısı Ön Başvuruları
İş fikri başvuruları 5 Nisan 2021 ve 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında 63 Uygulayıcı Kuruluş tarafından
alınacaktır. Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş
fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin
doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri
gerçekleştireceklerdir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 5 Nisan 2021
Başvuru Bitiş Tarihi: 30 Temmuz 2021

Çağrı Konusu ve Kapsamı
Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen alanlarda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve
hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir.
2. Aşama başvurusu yapan girişimcilerin 6 tematik alandan hangisi kapsamında başvuru yaptıkları
Uygulayıcı Kuruluşlar aracılığıyla TÜBİTAK’a bildirilecektir. Bildirilen tematik alanın uygun bulunmaması
durumunda TÜBİTAK, başvuruların tematik alanlarında değişiklik yapabilir.
i. Akıllı Ulaşım
 İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları,
 Otomotiv ve Yan Sanayi,
 Otonom/Elektrikli Araçlar,
 Yol Güvenliği vb.
ii. Akıllı Üretim Sistemleri
 Endüstriyel Bilişim,
 Katmanlı/Hızlı Üretim,
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 Makina İmalat,
 Otomasyon,
 Robotik,
 Yüksek Performanslı Malzemeler vb.
iii. Enerji ve Temiz Teknolojiler
 Akıllı Binalar,
 Akıllı Şehirler,
 Atıktan Enerji,
 Biyoenerji,
 Çevre,
 Enerji,
 Enerji Depolama,
 Enerji Verimliliği,
 Malzeme/Kimya Teknolojileri,
 Yenilenebilir Enerji, vb.
iv. İletişim ve Sayısal Dönüşüm
 Bilgi Güvenliği,
 Bulut Bilişim,
 Büyük Veri,
 Eğitim,
 Elektronik Sistemler,
 Giyilebilir Teknolojiler,
 IOT,
 İletişim,
 Ölçme-Test-Analiz,
 Karar Destek Yazılımları,
 Mobil Uygulamalar,
 Sanal/Artırılmış Gerçeklik,
 Ses/Görüntü/Metin İşleme,
 Turizm Teknolojileri,
 Web Uygulamaları,
 Yapay Zeka, vb.
v. Sağlık ve İyi Yaşam
 Biyomalzeme,
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 E-Sağlık,
 İlaç,
 Kozmetik,
 Spor Teknolojileri,
 Tanı ve Analiz Kitleri,
 Tıbbi cihazlar, vb.
vi. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
 Akıllı ve Temiz Tarım,
 Bitki Sağlığı,
 Fonksiyonel Gıda,
 Gıda Güvenilirliği,
 Gıda Güvenliği,
 Hayvan Sağlığı ve Refahı,
 Su Ürünleri,
 Su Verimliliği,
 Tohum, vb.

Çağrıya Başvuru Koşulları
Adaylar aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;
1. Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512
Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
2. Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Çağrı Bütçesi:
Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200.000 TL’dir.

BiGG 2020/2 Çağrı Metni ve daha fazla bilgi için:
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1512_2021-1cagri_duyurusu.pdf
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1515 ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
Destek adı:
TÜBİTAK 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji
alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Kimler başvurabilir:
Ülkemizde Ar-Ge Laboratuvarı kurmayı amaçlayan ve alanında önde gelen teknolojiler oluşturan
firmaların, Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları başvuru yapabilir.
TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun bağlı olduğu ulusal veya uluslararası, alanında önde
gelen teknolojiler oluşturan firmanın;



Son üç yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 ve
Son üç yıldaki net satış ortalamasının en az iki milyar TL olması gerekir.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
Üst limit 10 Milyon TL

Destek oranı:
%75

Destek süresi:
5 yıl

Destek kalemleri:





Personel giderleri
Danışmanlık ve Eğitim Giderleri
Genel Giderler
Başvuru Öncesi Destek
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Uygun maliyetler:
Danışmanlık ve Eğitim desteğinde proje personelinin kongre, konferans, sempozyum vb. bilimsel
etkinliklere katılım ücreti, bu etkinliklerde sözlü sunum ya da poster sunumu yapmaları durumunda
desteklenir. Proje personelinin desteklenen eğitim ve bilimsel etkinliklere katılımı için gerçekleştirdiği
seyahatlerde, ekonomi sınıfı uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ulaşım
giderleri desteklenir.

Uygun olmayan maliyetler:
Personel giderleri destek kapsamında ortalama aylık maliyet, ilgili personelin görevi ile ilişkili olmak
üzere;
a) Ar-Ge Laboratuvar Yöneticisi için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 30 katını,
b) Proje Yürütücüleri için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 20 katını,
c) Araştırmacılar için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 15 katını geçemez.
Danışmanlık ve Eğitim desteğinde konaklama giderleri destek kapsamı dışındadır.
Ödeme şekli:
Destek tutarı, ön ödeme şeklinde ya da kuruluşun harcama yapması sonrasında onaylanan harcamalar
kapsamında yapılabilir.

Başvuru zamanı:
Sürekli olarak başvuruya açık bir programdır. Başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir.

Başvuru süreci:
Başvuru aday ulusal/uluslararası kuruluşun TÜBİTAK’a Niyet Beyanı sunması ile başlar.
Niyet Beyanı TÜBİTAK tarafından uygun bulunan kuruluşların Türkiye’de kurmuş/kuracak oldukları
sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları ilgili belgeleri doldurarak TÜBİTAK’a sunar.

Başvuru değerlendirme:
Niyet beyanının uygun bulunması halinde Kuruluş tarafından TÜBİTAK’a iletilen Başvuru Formu
Yürütme Komitesince ön değerlendirmeye alınır.
Uygun bulunan başvurular incelenmek üzerek Yürütme Komitesine iletilir. Panel değerlendirmesi
sırasında başvuru sahibi kuruluş başvurusu hakkında sunum yapmak için panele davet edilir.
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Genel şartlar:
Kuruluş tek başına veya yurtdışından ya da Türkiye’den ortak(lar) bulmak suretiyle başvuru yapabilir.
Ortak kuruluş(lar)un, başvuru yapabilecek kuruluş için aranılan kriterleri sağlaması zorunlu değildir.

Özel şartlar:
Personel giderleri Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının;



En az %50’sinin Türk Uyruklu olması ve o en az üçte birinin doktoralı olması gerekir.
Ortaklı başvuru olması durumunda bu şartlar her ortak kurum/kuruluş için ayrıca aranır.

Destek kapsamına alınacak Türk ve Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri ve Proje Teşvik
İkramiyesi personel giderleri kapsamında değerlendirilir.
Danışmanlık ve Eğitim desteğinde yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve eğitim hizmet bedeli toplamı, ArGe laboratuvarının destek kapsamına alınan bütçesinin %25’ini geçemez. Toplam yurt dışı danışmanlık
ve eğitim hizmet bedeli, Ar-Ge laboratuvarının destek kapsamına alınan toplam bütçesinin %15’ini
geçemez.

Web Sitesi:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-gelaboratuvarlari-destekleme-programi

1515-ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENMEKTE
OLAN LABORATUVARLAR:
Geleceğin Mobilite Teknolojileri Laboratuvarı- AVL Türkiye Araştırma ve Mühendislik Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti.
Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı- Ericsson Araştırma Geliştirme ve Bilişim Hiz. A.Ş.
Türkiye Katmanlı İmalat Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı- GE Havacılık
İMPET Öncül AR-GE Laboratuvarı- TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
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1601 YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK
DESTEK PROGRAMI
Destek adı:
TÜBİTAK Yenilik Ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Program kapsamında; Ar-Ge, yenilik ve teknolojik girişimcilik alanlarında sağlanan kamu desteklerinin
daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmaların desteklenmesi ile ulusal yenilik ve
girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kimler başvurabilir:
Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim
kurumları ile vakıf üniversiteleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sanayi odaları, ticaret odaları,
ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ile ihracatçı birlikleri başvuru yapabilir. Ancak, çağrı
duyurusunda başvuru yapabilecek kuruluşlar kısıtlanabilir.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
Personel giderleri desteğinde;
1. Doktora derecesine sahip proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en
fazla 12 katı,
2. En az lisans mezunu proje personeline, lisans mezuniyet tarihinden itibaren proje başvuru
tarihine kadar geçen süre 48 aydan fazla olan proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt
asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az olan proje personeline en fazla 6 katı,
3. Ön lisans mezunu olan proje personeline, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en
fazla 4 katı ile sınırlama uygulanır.
Proje Teşvik İkramiyesi desteğinde;
Çalışma süresinin %40’ını projeye ayıran proje personeli projeye katkı oranı tam olarak kabul edilir ve
PTİ hesaplaması buna göre yapılır. Çalışma süresinin %40'ından azını projeye ayıran personele verilecek
PTİ, katkı oranı (% projeye ayıracağı zaman/ %40) ve projede görev aldığı süre dikkate alınarak
hesaplanır.
Genel giderler desteğinde;
%15
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Destek oranı:
%100’e kadar destek sağlanabilir.
Proje bütçesi üst sınırı ve destek oranı çağrı duyurusunda belirtilir.

Destek süresi:
Destek süresi üst sınırı, süre uzatımı dahil 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir.

Destek kalemleri:










Personel giderleri
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)
Bursiyer giderleri
Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri
Hizmet alımları
Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri
Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri
Yeminli mali müşavirlik giderleri
Genel giderler

Uygun maliyetler:


Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi
ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile Bilim Kurulunca
belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri ödenir.



Hizmet alımları desteği kapsamında yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim harcamaları
desteklenir.



Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri kapsamında proje ekibinin ve katılımcıların
yol, konaklama ve gündelik giderleri, tanıtım materyali, basım yayım giderleri, posta/kargo ve
iletişim giderleri, web hizmet giderleri, toplantı salonu kirası, ikram hizmeti, kırtasiye vb.
giderler desteklenir.



Yeminli mali müşavirlik giderleri kapsamında Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan yeminli
mali müşavirlik asgari ücret tarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları
işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri desteklenir.



Genel giderler desteği kapsamında proje faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerçekleşen destek
personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, malzeme ve sarf vb. giderler projenin
destek kapsamına alınan bütçesinin %15’ine isabet eden tutarı desteklenir.
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Uygun olmayan maliyetler:
Desteklenen kalemler gibi uygun olmayan kalemler de çağrı duyurusunda belirlenebilir.
Aynı veya farklı projelerden bir kişiye aynı anda hem Proje Teşvik İkramiyesi hem de proje personeli
gideri olarak aylık ücret ödemesi yapılamaz.
Bursiyer aynı anda TÜBİTAK’ın farklı iki programından burs alamaz.

Ödeme şekli:
Proje Teşvik İkramiyesi ödemeleri ilgili kişilere yapılır.
Bursiyer desteği bursiyerin banka hesabına görev yaptığı ay sonunda yatırılır.
Desteklenen proje ilişkin kuruluş tarafından proje özel hesabı açtırılır ve hesap bilgileri TÜBİTAK’a
bildirilir. TÜBİTAK tarafından desteklenen projeye ilişkin kuruluşa yapılacak ödemeler kuruluşun
harcama yapması sonrasında onaylanan harcamaları kapsamında yapılır. Ayrıca kuruluşa transfer
ödemesi/ön ödeme yapılabilir.

Başvuru zamanı:
Proje başvuruları, TÜBİTAK internet adresinde yayınlanan çağrı duyuruları ile ilan edilir.

Başvuru süreci:
Yapılacak duyuruda proje önerilerinin TÜBİTAK’a basılı olarak veya PRODİS uygulaması üzerinden
elektronik olarak gönderilmesi talep edilebilir. Başvuru talimatları çağrı ile duyurulur.

Başvuru değerlendirme:
Proje önerileri; Danışma Kurulu’nda veya oluşturulan panelde değerlendirilir. Değerlendirme kriterleri
ilgili çağrı duyurusunda belirtilir. Proje önerileri çağrıda belirtilen kriterler dikkate alınarak
değerlendirilir ve puanlandırılarak panel raporu oluşturulur.

Genel şartlar:
Kuruluşlar başvuruda bulundukları projeler için kamunun sağladığı diğer desteklerden yararlanabilirler.
Personel gideri desteği kapsamında proje personel ortalama aylık maliyeti, proje öneri tarihinde
mevcut olan brüt ücretler, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate
alınarak belirlenir.
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Özel şartlar:


Bu program kapsamında, hedeflerine uygun şekilde farklı çağrılar açılabilmektedir.



Belirlenen çağrı konusu ve kapsamı, başvuru yapabilecek kuruluşlar (uygulayıcılar), hedef kitle
(faydalanıcılar), başvuru ve değerlendirme kriterleri, proje süresi, proje bütçesi, destek oranı,
çağrı takvimi gibi çağrıya özel olarak bulunabilecek veya değişiklik gösterebilecek bilgileri
içeren gerektiğinde uygulama esaslarında belirtilen maddelere istisna teşkil edecek hususlar
Çağrı Duyurusunda ilan edilir.



Personel gideri desteği kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin (vakıf
üniversiteleri dahil) kadrolarında bulunup projede görev alanlara aylık ücret ödenmez, bu
kişilere PTİ verilir. PTİ proje bütçesi içinde kabul edilir.

Proje Teşvik İkramiyesi kapsamında;
Bir proje personeli aynı anda TÜBİTAK Destek Programları kapsamında en fazla;
a) İki projede yürütücü veya
b) Bir projede yürütücü ve iki projede araştırmacı/yardımcı personel veya
c) Dört projede araştırmacı/yardımcı personel, olarak PTİ alabilir.


Aynı veya farklı projelerden bir kişiye aynı anda hem PTİ hem de proje personeli gideri olarak
aylık ücret ödemesi yapılamaz.



Bursiyer desteği kapsamında bursiyerin aynı anda birden fazla projede yer alması durumunda
sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Bursiyer aynı anda TÜBİTAK’ın farklı iki programından
burs alamaz.



Üniversitelerde; rektör ve rektör yardımcısı, diğer kurum ve kuruluşlarda; başhekim, başhekim
yardımcısı, hastane yöneticisi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı başvuru sırasında
görevlerinin devam etmesi durumunda proje ekibinde yürütücü olarak yer alamaz.

Web Sitesi:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilikgirisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp
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1602 PATENT DESTEK PROGRAMI
Destek adı:
1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı

Konusu/Amacı/Hedefi:
Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılmasını, gerçek ve tüzel kişilerin
patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesini ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefler.

Kimler başvurabilir:
TPE, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’dan herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve
kuruluşları bu desteğe başvurabilir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar
mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş
vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu
yapamazlar.
Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler, üniversiteler
ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
Başvuru ve araştırma rapor ücretleri karşılanır. Ayrıntılı tablo aşağıdadır:
Patent Destekleri
Patent Başvuru desteği
PCT (1)
İnceleme Raporu Desteği (2)
USPTO (3)
EPO (4)
JPO (5)
SIPO (6)
KIPO (7)
TÜRKPATENT Ön İnceleme Raporu

Destek Miktarı
WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından
ilan edilen başvuru ve araştırma ücreti
5.000 TL
5.000 TL
10.000 TL
5.000 TL
5.000 TL
WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından
ilan edilen başvuru ve araştırma ücreti
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Patent Tescil Ödülü (USPTO, EPO, JPO, SIPO veya 10.000 TL
KIPA yapılacak her bir tescil)
Açıklamalar:
(1)PCT: Patent İşbirliği Anlaşmasına uygun olarak yapılan patent başvurusu.
(2)Kabul ofisi olarak TÜRKPATENT kullanılarak WIPO’ya yapılan PCT başvurularını takip eden ülke
girişleri sonrasındaki inceleme raporları için verilir.
(3)USPTO: ABD Patent Ofisi
(4)EPO: Avrupa Patent Ofisi
(5)JPO: Japonya Patent Ofisi
(6)SIPO: Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisi
(7)KIPO: Kore Fikri Mülkiyet Ofisi
Destek oranı:
Patent İşbirliği Anlaşmasına uygun olarak yapılan patent başvurusu, Uluslararası Patent Başvuru
Desteğinde, Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’in seçilmesi durumunda
belirtilen tutarları aşmamak şartıyla araştırma ücretinin tamamını, TÜRKPATENT’in seçilmemesi
durumunda %50’si karşılanır.

Destek kalemleri:
Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Avrupa
Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine
(USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenir.
Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında;
 Araştırma Raporu Desteği,
 İnceleme Raporu Desteği,
 Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,
 Patent alınması durumda ise patent sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent
Tescil ödülü verilir.
WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında ise;




Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,
İnceleme Raporu Desteği,
EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü verilir.

Uygun olmayan maliyetler:
Bu destek programı kapsamında faydalı model başvurularına dönüşen patent başvurularının Ulusal
Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği sonrasındaki süreçlerine herhangi bir destek sağlanmaz.

107

Ödeme şekli:
Destekler, TÜBİTAK ile TÜRKPATENT arasında imzalanan protokolde belirtildiği biçimde
TÜRKPATENT’in banka hesabına yatırılır ve TÜRKPATENT bu desteklere ilişkin alacağı tutarları bu
hesaptan karşılar. Başvuru sahiplerine söz konusu süreçlerde doğrudan herhangi bir ödeme yapılmaz.
Ödül destekleri, gerçek ve tüzel kişilerin TÜBİTAK’a bildirdiği banka hesaplarına, TÜBİTAK tarafından
yatırılır.

Başvuru zamanı:
Her zaman başvuru yapılabilir.

Başvuru süreci:
Ulusal Patent Başvurularında;
Başvuru sahibi, TPE’nin (Türk Patent Enstitüsü) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı
araştırma raporu/inceleme raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla www.tpe.gov.tr
adresi üzerinden Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği/Ulusal Patent İnceleme Raporu
Desteği talebini de yapar.
Patent Tescil Ödülü, Vekil Desteği ve Patent Tescil Vekil Ödülüne başvurular TÜBİTAK’a yapılır.

Uluslararası Patent Başvurularında;
WIPO’ya yapılan PCT başvurularında kabul ofisi olarak Türkiye seçilmesi zorunludur. Bu kapsamında
PCT başvuruları için talep edilecek olan Uluslararası Patent Başvuru Desteğine ilişkin talepler doğrudan
TPE’ye yapılacaktır.
EPO, JPO ve USPTO’ya yapılan patent başvurularına ilişkin Uluslararası Patent Başvuru Desteği,
Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği, Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine ilişkin başvurular
TÜBİTAK’a yapılacaktır.

Genel şartlar:






Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim
yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler.
Destek sağlanan başvurular sonucunda patent alınması durumunda söz konusu patente ilişkin fikri
ve sınai tüm haklar başvuru sahibine aittir.
Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının
toplamı 30.000 TL’yi geçemez.
Tabloda yer alan parasal tutarlar, brüt tutarlar olup, yasal kesintilerden sonra ödeme yapılır.
Döviz cinsinden ödenmesi gereken işlemlerde, dövizin ilgili hesaba transfer edildiği tarih itibariyle,
işlemin gerçekleştiği bankanın döviz kuru esas alınır.
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Özel şartlar:
Aynı patent ailesi içerisinde yer alan ve TÜRKPATENT tarafından tescil edilmiş patentlere aşağıdaki
durumlardan yalnızca birine göre ulusal patent tescil ödülü verilir:
a) Doğrudan TÜRKPATENT’e yapılan patent başvurusunun patent belgesine dönüşmesi.
b) PCT kaynaklı olarak TÜRKPATENT’e yapılan patent başvurusunun patent belgesine dönüşmesi.
c) EPC kaynaklı patent tescil belgesinin Türkiye’de geçerlilik kazanması.

Web sitesi:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitakpatent-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3654/270_bk_islenmis_hali_0.pdf
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SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI (SİPARİŞ AR-GE
– 2020) PROGRAMI
Destek adı:
Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020)

Konusu/Amacı/Hedefi:
KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir
Müşteri Kuruluş eşliğinde geliştirileceği ortaklı projelerin desteklenmesi böylece işbirliklerini
arttırılması ve Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması.

Kimler başvurabilir:
Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir. Bu artları
sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Destek türü:
Geri ödemesiz

Destek miktarı:
Proje başı en fazla 2.500.000 TL

Destek oranı:
% 40

Destek süresi:
En fazla 48 ay.
Proje süresi; 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ürün/süreç
geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi bu süre aşılmaz.
Ticarileşme aşaması: Proje sonuçlarının takibi amacıyla kullanılan süredir. En fazla 24 aydır. Destek
kararı alınan projeler için bu süreyi TÜBİTAK belirler. Bu aşamaya dair giderler desteklenmez. Tüm
projeler için başlangıçta varsayılan ticarileşme süresi 24 ay olacaktır.

Destek kalemleri:



Personel giderleri
Seyahat Giderleri
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Danışmanlık giderleri
Hizmet alımı giderleri
Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
Malzeme ve sarf giderleri

Uygun maliyetler:
Yalnızca, Tedarikçi Kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait olan aşağıdaki giderleri
desteklenir.

Uygun olmayan maliyetler:
Proje ortaklarının birbirinden aldığı danışmanlık ve hizmet giderleri desteklenmez.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Müşteri ya da Tedarikçi Kuruluş
için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan danışmanlık ve hizmet giderleri desteklenmez.
Genel gider desteği verilmez.
Müşteri Kuruluşa ait giderler desteklenmez.
Ticarileşme aşamasına ait giderler desteklenmez.

Ödeme şekli:
Müşteri Kuruluş dönemsel harcama tutarının %40’ını YMM raporu tarihine kadar Tedarikçi Kuruluşun
banka hesabına yatırır, ardından dönem raporu TÜBİTAK’a sunulur. TÜBİTAK, Dönem raporunu
değerlendirir ve Destek Tutarını belirler. TÜBİTAK Kabul Edilen Harcama Tutarının %40'ını Tedarikçi
Kuruluşa öder.
Bu çağrı kapsamında ön ödeme yapılmaz.

Başvuru zamanı:
Ön kayıt: 17 Ağustos 2020 - Saat 17:00
Başvuru: 15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 (saat 17:00)

Başvuru süreci:
Ön kayıt işlemi süreçleri tamamlandıktan sonra proje önerisi https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ internet
adresinden çevrim içi (online) gönderilecektir.

Başvuru değerlendirme:
Projeler, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesinin 5’inci Kısımının, 1’inci Bölümü Hakem
ile Değerlendirme ve Karar) çerçevesinde değerlendirilir.
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Hakem değerlendirmeleri ziyaretli olarak yapılır.

Genel şartlar:
Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından,
ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir.

Özel şartlar:
Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir.
Projenin destek kapsamı belirlenirken, ürün/süreç geliştirme süresi ve ticarileşme süresi ayrı ayrı
belirtilir. Destek kararı verilen tüm projeleri için başlangıçta varsayılan ticarileşme süresi 24 aydır.
Projenin son döneminde sunulan raporların değerlendirilmesini takiben GYK ticarileşmenin izleneceği
süreyi kısaltabilir veya kaldırabilir.

Web sitesi:
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/sipari_ar-ge_cagri_metni.pdf
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PATENT TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLEME PROGRAMI (PATENT LİSANS)
Destek adı:
Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (Patent Lisans – 2020 – 1)

Konusu/Amacı/Hedefi:
Patent Lisans – 2020 – 1 Çağrısı ile yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları,
kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri tarafından yürütülen
araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin
lisanslama veya devir yolu ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine aktarılması hedeflenmektedir.

Kimler başvurabilir:
Müşteri kuruluş tanımına uyan sermaye şirketleri ve teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uyan
yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüleri,
teknoloji transfer ofisleri veya 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet
gösteren sermaye şirketleri bu Çağrı kapsamında proje önerisi sunabilir.

Destek miktarı:
Proje başı 30.000.000 TL

Destek oranı:
Büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için destek oranı üst sınırı %60, KOBİ niteliğindeki müşteri kuruluşlar
için destek oranı üst sınırı %75’tir.

Destek süresi:
En fazla 60 ay

Uygun maliyetler:
Yükseköğretim kurumları ile ilişkili olan teknoloji sağlayıcı kuruluşlar, ilgili kurumunun öğretim
elemanları ve öğrencilerinin hak sahipliğindeki patentlerin lisanslanması ya da devredilmesi amacı ile
bu Program’a başvurabilir. Bu durumda patent başvuru sahibi ve teknoloji sağlayıcı kuruluş arasında
imzalanan sözleşmenin kopyası ayrıca proje başvurusu ekinde TÜBİTAK’a sunulur.
Müşteri kuruluşun, transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için teknoloji sağlayıcı kuruluştan
yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımları destek kapsamında değerlendirilir.
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Ödeme şekli:
Destek tutarı, müşteri kuruluşun TÜBİTAK’a bildirdiği banka hesabına aktarılır.
Müşteri kuruluş, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi hükümlerine göre teminat
karşılığında ön ödeme talebinde bulunabilir.

Başvuru zamanı:
Ön Kayıt: 17 Ağustos 2020; Saat 17.00
Başvuru: 15 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020 (saat 17.00’ye kadar)

Başvuru süreci:
Ön kayıt işlemi süreçleri tamamlandıktan sonra proje önerisi PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir.

Başvuru değerlendirme:
Projeler aşağıda belirtilen üç boyut altında, her bir boyut için 10 puan üzerinden olmak üzere toplam
30 puan üzerinden değerlendirilecektir.











Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği
Teknoloji hazırlık seviyesi
Rakip teknolojilere göre avantaj(lar)ı
Projenin Yapılabilirliği
İş planı
Teknolojik gelişim planı
Müşteri kuruluşun özümseme kapasitesi
Projenin Etkisi
Ölçeklenebilirlik
Teknolojinin ekonomik ve sosyal faydası

Genel şartlar:
Proje kapsamında müşteri kuruluşa devredilecek veya lisanslanacak patentlerin tescil edilmiş olması
esastır. Araştırma raporu bulunan ancak henüz tescil edilmemiş patentler ile de başvuru yapılabilir.
Ancak bu patentlerin tescil olmasından sonra devir veya lisans bedelleri için destek sağlanır.

Özel şartlar:
Çağrı’ya sadece ortaklı başvurular kabul edilecektir.
Müşteri kuruluş tanımına uyan bir kuruluş ve teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uyan en az bir kuruluş
bu Çağrı’ya ortak olarak başvurabilir. Birden fazla teknoloji sağlayıcı kuruluş proje ortağı olabilir.
Başvuruda birden fazla müşteri kuruluş olamaz.
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Dönem içinde destek kapsamına alınan eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına
alınan tutarın %25’ini geçemez.
EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.
Yükseköğretim kurumları ile ilişkili olan teknoloji sağlayıcı kuruluşlar, ilgili kurumunun öğretim
elemanları ve öğrencilerinin hak sahipliğindeki patentlerin lisanslanması ya da devredilmesi amacı ile
bu Program’a başvurabilir. Bu durumda patent başvuru sahibi ve teknoloji sağlayıcı kuruluş arasında
imzalanan sözleşmenin kopyası ayrıca proje başvurusu ekinde TÜBİTAK’a sunulur.

Web sitesi:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-patent-tabanliteknoloji-transferi-destekleme-cagrisi
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