Destek Adı

Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık
Sektöründe

Ar -Ge Projelerinin

Desteklenmesi (Link)

Destek Türü

Hibe

Kimler Başvurabilir

Üniversite
*UDHB’nin sorumlu olduğu alanlarda Ar-Ge
projesi yürüten üniversiteler
*Ön Lisans Derecesi
Özel Sektör
* UDHB’nin sorumlu olduğu alanlarda Ar-Ge
projesi yürüten firmalar
*Ön Lisans Derecesi

Destek Süresi

Elektronik haberleşme , uzay ve havacılıkla
ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik
Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerine ilişkin projelerin
desteklenmesini ve izlenmesini sağlamak.
a) Projede kullanılan malzeme giderleri,
b) Alet, Makine, teçhizat, yazılım ve
donanım giderleri,
c) Proje yöneticisi ve projede görev alan
personele ödenen ücretler,
d) Laboratuvar test ve analiz raporları ile
ilgili giderler,
e) Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım
giderleri.
36 (+12) ay

Destek Miktarı

Üst Sınır Yok (%75)

Başvuru Dönemi

Çağrılı

Amacı ve Kapsamı

Ar-Ge Projeleri Desteği

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Destek Kalemleri

Destek Adı

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri

Destek Türü

Hibe

Kimler Başvurabilir

Üniversite
Doktora / Tıpta Uzmalık Derecesi
Özel / Kamu Kuruluşları
Lisans Derecesi
Ülkemizin öncelikli alanlarında hedef ve sonuç
odaklı, izlenebilir hedefleri olan ve yurt içinde
yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu
projeler arasında eşgüdüm sağlamak.

Amacı ve Kapsamı

Destekleme Programı (Link)

Orta ve büyük ölçekli Projelerde üniversite –
sanayi işbirliği beklenmektedir.

Destek Kalemleri
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

TÜBİTAK - 1003

l)

Alet, Makine, teçhizat, yazılım ve yayın
alım giderleri,
Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri
Danışmanlık ve Hizmet alım giderleri,
Proje kapsamında kullanılan cihazların
bakım onarım giderleri,
Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri
Posta ve nakliye giderleri
Yardımcı personel giderleri
Bursiyer giderleri
Proje teşvik ikramiyesi
Kurum hissesi
Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve
potansiyel yararlanıcılar ile paylaşmasına
yönelik toplantı , çalıştay vb. faaliyet
giderleri
Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan
diğer giderler.

Destek Süresi

36 aya kadar

Destek Miktarı

500 bin TL – 2,5 Milyon TL

Başvuru Dönemi

Çağrılı – 2 aşamalı

Destek Adı

Sanayi Tezleri Programı ( SAN – TEZ ) (Link)

Destek Türü

Hibe

Kimler Başvurabilir

Özel Sektör
Müşteri Kuruluş

Amacı ve Kapsamı

TÜBİTAK - SAN-TEZ

Destek Kalemleri

Ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni ürün /
üretim yöntemi geliştirilmesi ve mevcut üründe
/ üretim yönteminde yenilik yapılmasına
yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda
yüksek lisans / doktora tez çalışmalarını içeren
projeleri desteklemek. Üniversite sanayi
işbirliğinin kurumsallaştırılmasını sağlamak.
NOT: Mart 2016 itibarıyla SAN-TEZ Programı
‘nın yürütülmesi 6676 Sayılı Kanun
Kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’ndan TUBİTAK ‘ a devredilmiştir.
İlgili yönetmeliğin yayınlanmasına bağlı olarak
desteğin uygulama ve destek özellikleri
değişebilir.
a) Alet, Makine, teçhizat, yazılım ve yayın
alım giderleri,
b) Malzeme ve sarf malzemesi alım
giderleri
c) Danışmanlık ve Hizmet alım giderleri,
d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri
e) Personel giderleri,
f) Proje kurum hissesi
g) Nakliye, Sigorta ve gümrük giderleri

Destek Süresi

24 aya kadar

Destek Miktarı

Üst Sınır Yok (Mikro %85, Küçük %80,
Orta %75, Büyük %65)

Başvuru Dönemi

Sürekli

Destek Adı

1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
(Link)

Destek Türü

Hibe ( + Ödül )

Kimler Başvurabilir

Özel Sektör
KOBİ ‘ ler ( 2 ‘ si ortaklı olmak şartıyla ilk 5
projeleri için )

Amacı ve Kapsamı

TÜBİTAK - 1507

Destek Kalemleri

Destek Süresi
Destek Miktarı
Başvuru Dönemi

KOBİ ‘ 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 uluslar arası programlarında
daha etkin yer almalarını sağlamak.
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje
kapsamındaki seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım
giderleri,
d) Malzeme ve sarf malzemesi alım
giderleri
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık
hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
f) Ar - Ge hizmet giderleri
g) Proje hazırlama ve hazırlatma giderleri
ile Yeminli Mali Müşavirlik giderleri,
h) Tekno girişim sermaye şirketleri
tarafından sunulan proje kapsamında
proje genel gider desteği
i) Teşvik ödülü.
18 ay
500.000 TL (%75) Fikir sahibi araştırmacı
7.500 TL Teşvik Ödülü
Sürekli

Destek Adı

İşbirliği – Güçbirliği Destek Programı (Link)

Destek Türü

Hibe + Geri ödemeli hibe

Kimler Başvurabilir

Özel Sektör
En az 5 KOBİ ( orta – yüksek ve yüksek
teknoloji alanlarında gerçekleştirebilecek
projelerde en az 3 KOBİ )
KOBİ ‘lerin bir araya gelerek ortak tedarik ,
ortam tasarım , ortak pazarlama , ortak
laboratuar , ortak imalat , ortak hizmet sunumu
ve benzeri konular ile orta – yüksek ve
yüksek teknoloji alanlarında hazırlayacakları
ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği
projelerini desteklemek.
a) Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik
ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz
temin ( ortak tedarik )
b) Üretim ve hizmet kapasitelerini,
çeşitlerini, verimliğini ve kalitelerini
artırma ( ortak imalat ve hizmet
sunumu )
c) Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltme,
ulusal ve uluslar arası Pazar paylarını
artırma, marka imajı oluşturma, uluslar
arası pazarın ihtiyaçlarına cevap verme
( ortak pazarlama ),
d) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirme
( ortak laboratuar ),
e) Ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürün ve
hizmetlerin yeni pazarlara sunma
( Ortak tasarım ),

Amacı ve Kapsamı

KOSGEB İşbirliği – Güçbirliği Destek Programı

Destek Kalemleri

Destek Süresi

24 ( + 12 ) ay

Destek Miktarı

300.000 TL Hibe 700.000 TL Geri Ödemeli
Orta ve yüksek teknoloji için 1.200.000 TL
Geri ödemeli
Sürekli

Başvuru Dönemi

Destek Adı

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı (Link)

Destek Türü

Hibe + Geri ödemeli Hibe

Kimler Başvurabilir

Özel Sektör
KOBİ ‘ler, Girişimciler

Amacı ve Kapsamı

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Destek Kalemleri

Destek Süresi
Destek Miktarı
Başvuru Dönemi



Bilim ve Teknolojiye dayalı yeni fikir ve
buluşlara sahip KOBİ ve
teknogirişimcileri desteklemek.
 KOBİ ‘lerde Ar-Ge bilincini
yaygınlaştırmak ve Ar-Ge kapasitesinin
artırılmasını sağlamak
 Mevcut Ar-Ge desteklerini geliştirmek.
 Yenilikçi faaliyetleri desteklemek.
a) İşçilik,
b) Kira,
c) Makine ve teçhizat , donanım ,
hammadde , yazılım ve hizmet alımı
giderleri ( hem hibe hemde geri ödemeli
olarak verilmektedir.),
d) Personel gideri,
e) Başlangıç sermayesi,
f) Proje geliştirme ( Danışmanlık, eğitim,
FSMH başvurusu ve veya tescili, tanıtım,
yurt içi ve yurt dışı kongre / konferans /
fuar ziyareti / teknolojik iş birliği ziyareti,
test-analiz ve belgelendirme giderleri )
destekleri.
24 ( + 12 ) ay
450.000 TL Hibe, 300.000 TL Geri Ödemeli
Başlangıç Sermayesi 20.000 TL (%100) Diğer
destekler %75
Sürekli

KALKINMA
AJANSI

Kalkınma Ajansları - Doğrudan Finansman Desteği

,

Destek Adı

Doğrudan Finansman Desteği (Link)

Destek Türü

Hibe

Kimler Başvurabilir

Özel Sektör
KOBİ ‘ler, Girişimciler

Destek Kalemleri

Bölgelerde öne çıkan sektörlerde , yenilik ve
Ar – Ge kapasitesinin artırılmasını ve bölge
ekonomisinin ulusal / uluslar arası pazarlarda
rekabet gücünün yükseltilmesini sağlamak.
Ajans tarafından belirlenmektedir.

Destek Süresi

12 ay

Destek Miktarı

Uygun görülen öncelikli alanlar için Proje

Amacı ve Kapsamı

uygun maliyetinin azami %90’ı

Başvuru Dönemi

Sürekli
– Çağrılı olabilmektedir.

Destek Adı

1501- Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Link)

Destek Türü

Hibe ( + Ödül )

Kimler

Özel Sektör
Katma Değer yaratan , Türkiye de yerleşik tüm sermaye
şirketleri.

Başvurabilir

Amacı ve Kapsamı Yeni bir ürün üretilmesi , mevcut bir ürünün geliştirilmesi ,

iyileştirilmesi , ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin , yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda yürütülen Ar-Ge
nitelikli sanayi projelerini desteklemek.

Destek Süresi

1 milyon TL ve üstü bütçeli projelerde üniversite – sanayi
işbirliği , 10 milyon TL ve üstü bütçeli projelerde üniversite
– sanayi KOBİ işbirliği zorunluluğu bulunmaktadır.
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat
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) Ar - Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge
hizmet giderleri
g) Yeminli Mali Müşavirlik giderleri,
h) Tekno ödülü ( firma KOBİ ise ).
36 ay

Destek Miktarı

Üst Sınır Yok (%40-60)

Başvuru Dönemi

Sürekli

TUBİTAK - 1501

Destek Kalemleri

Destek Adı

1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve
Yenilik Projeleri Destekleme Programı (Link)

Destek Türü

Hibe

Kimler

Özel Sektör

Başvurabilir

Katma Değer yaratan , Türkiye de yerleşik tüm sermaye
şirketleri.

Amacı ve Kapsamı Ülkemizin öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı ,
izlenebilir sonuçları olan projeler desteklemek.

TUBİTAK - 1511

Destek Kalemleri

Destek Miktarı

a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat
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) Ar - Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge
hizmet giderleri
g) Proje genel giderlerine ilişkin destek,
h) Yeminli Mali Müşavirlik giderleri,
Çağrıda Belirtilir
(KOBİ %75, Büyük %60, %10 genel gider desteği)

Destek Süresi

Çağrıda Belirtilir

Başvuru Dönemi

Çağrılı

Destek Adı

İleri Teknoloji Projeleri ( İTEP ) Destek Programı (Link)

Destek Türü

Geri ödemeli Hibe

Kimler

Özel Sektör
Türkiye ‘de yerleşik sanayi kuruluşları ile yazılım şirketleri
( birden fazla kuruluş / şirket ortak proje başvurusunda
bulunabilir.)

Başvurabilir

Amacı ve Kapsamı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV) öncelikli alan

Destek Süresi

olarak belirlediği tarım , eğitim , sağlık ve çevre alanlarında
gerçekleştirilen ürün ve / veya süreç geliştirme
uygulamalarının Ar-Ge ve ticarileştirme fazlarını bütünleşik
olarak desteklemek.
a) Kayda değer bir geliştirme çalışmasına başlangıç /
temel olacak şekilde ulusal veya uluslar arası lisans
alım giderleri
b) Kavram geliştirme , teknolojik / teknik ve ekonomik
yapılabilirlik etüdü , Pazar araştırması çalışmalrı
c) Prototip üretimi / pilot tesisin kurulması / deneme
üretimi
d) Seri üretime geçiş öncesinde ürünle ilgili tasarım
doğrulama , endüstriyel tasarım vb. iyileştirme
çalışmaları
e) Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları
f) Yaratılan iş ve teknoloji bilgisine ilişkin patent ve
lisans çalışmaları
g) Ürüne ilişkin tanıtım ve pazarlama çalışmaları
1 yıl – 3 yıl

Destek Miktarı

250 Bin- 3 Milyon ABD Doları (%50)

Başvuru Dönemi

Kısıtlama yok

TTGV - İTEP

Destek Kalemleri

Destek Adı

1509- Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı (Link)

Destek Türü

Hibe

Kimler

Özel Sektör

Başvurabilir

Katma Değer yaratan , Türkiye de yerleşik tüm sermaye
şirketleri.

Amacı ve Kapsamı EUREKA , EUROSTARIS ,Avrupa Birliği Çerçeve
Programalrı altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar
ve benzeri uluslar arası ortaklı Ar-Ge projelerini
desteklemek

Destek Süresi

a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat
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) Ar - Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge
hizmet giderleri
g) Yeminli Mali Müşavirlik giderleri,
Uluslararası proje süresi

Destek Miktarı

Uluslararası proje bütçesi (KOBİ %75, Büyük %60)

Başvuru Dönemi

Sürekli + Çağrılı

TUBİTAK - 1509

Destek Kalemleri

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı-Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği

Destek Adı
Destek Türü
Kimler

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği
5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hk. Kanun (Link)
Vergi İndirimi
Özel Sektör
Birden fazla kuruluş ortaklaşa başvurabilir.

Başvurabilir
Amacı ve Kapsamı Birden fazla kuruluşun ölçek ekonomisinden yararlanmak

Destek Kalemleri

suretiyle verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha
yüksek katma değer sağlamak üzere rekabet öncesinde ortak
parça veya sistem geliştirilmesini yada platform
kurabilmesini desteklemek
a) Ar-Ge indirimi
b) Gelir vergisi stopajı teşviki ,
c) Sigorta Primi desteği
d) Damga vergisi istisnası

Destek Süresi

36 (+6 ) ay

Destek Miktarı

Uygun bulunan desteğin türüne göre farklılık
göstermektedir.

Başvuru Dönemi

Çağrılı

Destek Adı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ( Tekno
yatırım ) 635 Sayılı Karar Hükmünde Kararname (Link)

Destek Türü

Hibe + Kredi Faizi

Kimler

Özel Sektör
 En fazla 5 yıl önce yurt içi veya yurt dışında ArGe ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış
olan,
 Yurt içinde veya yurt dışında özkaynaklar
kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne ait ,
‘İncelemeli Patent Belgesi ‘ almış olan,
 En fazla 12 ay önce TGB ‘ lerde yatırım izni ve /
veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair
olumlu rapor alan firmalar.
Sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda
ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar
kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya
çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili
Türkiye ‘ de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce
gerçekleştirilecek yatırımları desteklemek. Komple yeni
yatırım ve ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımları
kapsamaktadır.
a) Ana makine teçhizat bedelleri,
b) Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri,
c) Yatırım projesi için hazırlanacak Fizibilite
Raporu gideri
d) Makine, araç – gereç taşıma ve sigorta bedelleri
e) Montaj giderleri.
36 (+6 ) ay

Başvurabilir

Amacı ve

Destek Kalemleri

Tekno Yatırım

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kapsamı

Destek Süresi
Destek Miktarı
Başvuru Dönemi

KOBİ 10 Milyon TL, Büyük 2 Milyon TL
KOBİ Kredi Faiz Desteği, Küçük Firmalar İşletme Gid.
Çağrılı

Destek Adı

KOBIGEL Desteği (Link)

Destek Türü

Hibe + Geri ödemeli Hibe

Kimler Başvurabilir

KOBİ

Destek Süresi

 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.
Program kapsamında desteklenecek proje
giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve
belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje
giderlerine Kurul karar verir. Ancak;
gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı
alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş
personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi,
resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri
desteklenmez.
- Personel giderleri, net ücret (asgari geçim
indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç)
üzerinden desteklenir.
- 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.
6-36 Ay ( + 6 ay)

Destek Miktarı

300.000 TL Hibe, 700.000 TL Geri Ödemeli

Başvuru Dönemi

Sürekli

Amacı ve Kapsamı

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Destek Kalemleri

