
GÜNCEL
ULUSAL   AR-GE   HİBE  DESTEKLERİ

Dr. AHMET ŞEN
KOÜ TTO AŞ

13.07.2020
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1980 yılından beri EMO Üyesi, 
Kocaeli Şube Kurucu + 2 dönem Y. K. üyeliği
Diğer Dönemler Danışma Kurulu ve Komisyon üyelikleri ile sürekli EMO faaliyetlerinde aktif rol almakta

Kocaeli Üniversitesinde Teknoloji Transfer Ofisinde (KOÜ TTO) Takım Lideri
35 yıllık Sanayi tecrübeli
A sınıfı İSG uzmanı, 
Sertifikalı KOBİ Danışmanı.
AR-GE, İnovasyon Uzmanı
Proje Yönetimi, Ar-Ge, İnovasyon, Kalite Yönetim Sistemleri ve İSG konusunda eğitmenlik ve danışmanlık  yapmaktayım



GÜNCEL ULUSAL AR-GE HİBE DESTEKLERİ
Seminer Ana başlıkları

•Sipariş Dayalı AR-GE Projeleri Hibe Desteği (TÜBİTAK)

•Çağrılı 1507 Ar-GE Hibe Desteği (TÜBİTAK)

•AR-GE ve İnovasyon Hibe Desteği (KOSGEB)

•BİGG Genç Girişimci Hibe Desteği (TÜBİTAK)

•Teknopark Destekleri (SANAYİ BAKANLIĞI)



Dr. Ahmet Şen



Girişimci
Akademisyen & Öğrenci

Projeler

Sanayi & KOBİ

Ulusal & Uluslararası
Proje Çağrıları

FSMH

Ticarileşme

T E K N O L O J İ  T R A N S F E R  O F İ S İ



AR-GE ve YENİLİK (İnovasyon)



5746, 4691, TÜBİTAK, KOSGEB, OECD, OSLO ve FRASCATİ

Araştırma ve Geliştirme faaliyeti (Ar-Ge)

u bilgi dağarcığının artırılması,

u yeni süreç ve ve süreçlerin neticelerini gösteren ürün,

u sistem ve uygulamalar,

u yaratıcı çalışmaları,

u bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan,

u belirsizliğe odaklanan,

u çıktıları özgün, deneysel,

u bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

Yenilik (İnovasyon)

u yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin
neticeleri,

u teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği,



Türkiye’de Hangi Faaliyetler Ar-Ge Faaliyetleri Olarak Kabul Edilir?

u yeni teknik bilgi edinme,

u yeni teknikler ve prototipler üretilmesi,

u Yeni ve özgün tasarımlara dayalı yazılım faaliyetleri,

u yeni teknikler ve teknolojiler araştırmak.





Frascati’ye Göre Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri 
ile Projelerinde olmazsa olmaz ana kriterleri

u YENİ (NOVEL),

u YARATICI (CREATIVE),

u BELİRSİZ (UNCERTAIN),

u SİSTEMATİK (SYSTEMATIC),

u TRANSFER EDİLEBİRLİK VE/VEYA TEKRAR ÜRETİLEBİLİRLİK (TRANSFERABLE AND /OR REPRODUCIBLE).



Ar-Ge Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Genel Kriterler

u Ar-Ge Niteliği ve Teknoloji Düzeyi

Yenilik Seviyesi: Dünya çapında, ülke çapında, firma çapında

u Yapılabilirliği

İnsan kaynağı yeterliliği

Maddi yeterlik

Ekipman yeterliliği

u Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşmesi

Satılabilir bir ürün mu ̈?

Rakipleri ile rekabet edebilir mi?

Ne kadar sürede Ar-Ge harcamasını geri kazanabilir



Ar-Ge ve Yenilik ile Katma Değer
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Desteklenecek Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve 

teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler 

ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini 

sağlamaktır.

AMACI



AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ 
(TL)

DESTEK 
ORANI
(%)

Kira Desteği
Teknopark içi 30.000

75
Teknopark dışı 24.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı 
Giderleri Desteği

150.000 75*

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

300.000 75*

Personel Gideri Desteği 150.000 100
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği 25.000

75

Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar 
Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti 
Desteği

15.000

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 25.000* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.



Çağrılı
1501 ve 1507
Destek
Programları



1501/1507 Programlarının başvuru tarihi ve bütçesi belirli olançağrılı
programlara dönüştürülmesi ile aşağıdaki hedeflere katkı sağlanması
öngörülmektedir.

§ Daha iyi bir bütçe yönetimi sağlanması

§ Projelerin yarıştırılarak bütçe imkanlarınagöre
en iyi projelerin desteklenmesi

§ Proje seçme aşamasında farklı politika
araçlarının daha esnek ve etkin olarak
kullanılması.

§ Kamu kaynaklarının ülke hedef ve ihtiyaçlarına yönelik belirlenmiş alanlardaki projelere
yönlendirilmesi

1501 ve 1507 Destek Programlarının  Çağrılı Programa Dönüştürülmesi



YENİLİKLER
§ Yerli malı alet/teçhizat/yazılım için %15 oranında ek destekverilecektir.

§ Kuruluşun ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için hizmet alması  ve 
ekonomik fizibilite raporunu da proje önerisi ekinde sunması  durumunda söz 
konusu gider Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar  (20.000 TL) kadar 
desteklenecektir. Ayrıca Bütçesi Yönetim Kurulu  tarafından belirlenen tutarın 
üzerinde olan projelerde ekonomik fizibilite  raporunun sunulması zorunludur. 
(5.000.000TL)*

§ Proje bazında en fazla 150.000.-TL ’na kadar senet karşılığı transfer  ödemesi
yapılabilecektir.

§ Kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilecektir.(2020/2. dönem
çağrısından itibaren uygulamabaşlayacaktır)



Yılda

2 kez – 6 aylık periyotlarla

2 aylık (Ocak-Şubat) ve (Temmuz-Ağustos) başvuru süreleri

4 ay değerlendirme süresi olan proje çağrıları açılmasıöngörülmektedir.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Başvuru Değerlendirme Başvuru Değerlendirme

1501 ve 1507 Destek Programlarının  Çağrılı Programa Dönüştürülmesi



Proje başvuruları yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a  
evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusuyapamayacaktır.

Çağrı Açılış Tarihi

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi*  

Çağrı Kapanış Tarihi

01.07.2020

10.08.2020 (Saat 17:00)

02.09.2020 (Saat 17:00)

1501 ve 1507 Destek Programlarının  Çağrılı Programa Dönüştürülmesi

Çağrı Takvimi – 2020 2. Çağrı



TÜBİTAK: 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı 

u TÜBİTAK, 2020 yılı 2. Dönem 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısını (1507-2020-2) ilan 
etmiştir.

u Çağrı kapsamında 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 
desteklenecek

u Çağrı kapsamında 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
desteklenecek olup linki yer alan “Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki” projelere öncelik verilecektir.

u Proje önerilerinde proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir proje personelinin yer alıyor
olması gerekmektedir.



u Öncelikli Teknoloji Alanları:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf

u Teknoloji Hazırlık Seviyeleri: Her bir öncelikli Teknoloji Alanında hangi 
Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS’ler) arasında yer alan projelerin 
destekleneceği belirtilmektedir. Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS’ler) 
hakkında bilgi için:

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/teknoloji_hazirlik_seviyeleri
_ve_oncelikli_teknoloji_alanlari_ar-ge_ve_yenilik_konulari.pdf

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/teknoloji_hazirlik_seviyeleri_ve_oncelikli_teknoloji_alanlari_ar-ge_ve_yenilik_konulari.pdf


DİKKATE ALINAN DİĞER HUSUSLAR

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını 
karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

u Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması

u Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm 
önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi

u İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi

u Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje 
çalışmaları gerçekleştirmesi



1507 de proje bütçesi 600 bin TL 
ile sınırlı 

1507 de proje süresi en uzun 18 ay 

1501 de Bütçe sınırsız

1501 de proje süresi en uzun 36 ay



Personel %75

Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın alımı 

%75
(Seri üretimde de kullanılabilecek nitelikteki ekipman 
için %40 veya %25)
(Yerli Malı Belgeli Alet, Teçhizat, Yazılım için ilave %15) 

Malzeme ve Sarf giderleri %75

Ar-Ge Danışmanlık ve Hizmet alımları %75

Ekonomik Fizibilite Raporu hizmet alımı %75
Destek tutarı üst 
limiti: 20 bin TL

Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri %75
Destek tutarı üst 
limiti: 10 bin TL 

Seyahat %75

Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri %75

Otomasyon Teknoloji veya Yöntemlerinin 
kullanıldığı süreç geliştirme projelerinde 
desteklenen giderler 

%75



Çağrının Amacı

• KOBİ’lerin Ar-Ge çalışmalarını, ticarileşme olasılığı  yüksek konulara
yönlendirmek.

• Sanayi kuruluşları arası işbirliklerini pekiştirmek.
• Proje yönetiminde, görece daha deneyimli  olan kuruluşların bu 

deneyimini KOBİ’lere  aktarmalarının yolunu açmak.

• İkincil (spin-off) firmalar doğmasınıözendirmek.

• Projeleri hızlı sonuçlandırabilecek KOBİ’lere  yönlendirmek.

Çağrı Kapsamı
• Tedarikçi –Müşteri işbirliği zorunlu (ortak proje),

• Müşterisi belirli bir ürün içinAr-Ge,

• Yalnızca KOBİ (tedarikçi)desteklenir,

• TÜBİTAK ve Müşteri birlikte KOBİ’ye Ar-Ge desteğiverir,

• Müşteri kuruluş sipariş ettiği ürünün geliştirilme  süreçlerini TÜBİTAK 
ile birlikte takipeder,

• Proje sonrası ticarileşme izlenir.



Ticarileşme Potansiyeli
Yüksek Yeni Bir Ürün

o

Ar-Ge

Ticarileşmiş  
Yeni Ürün



Kimler Başvurabilir

İşbirliğiYapısı

Başvuru Koşulları

Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji  alanlarından, ticarileşme 
potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir.  Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik 
yapılabilirlik incelemesinin sunulması  gerekmektedir. Tedarikçi kuruluş KOBİolacaktır.

• Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş ortak bir proje sunar.

• Müşteri ve tedarikçi kuruluş işbirliği sözleşmesi imzalar.

• Projenin ekinde Ekonomik Fizibilite sunulur, ticarileşme planı anlatılır.

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar.  Başvuru ve destek 
aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluşolur.

TedarikçiKuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır.

Müşteri Kuruluşun kendi bünyesinde ürettiği bir ürünün Tedarikçi Kuruluş tarafından  üretilmesine yönelik 
projeler için başvuruyapılmaz.

Başvurulan projelerde, Müşteri Kuruluşta ve Tedarikçi Kuruluşta proje konusu ile ilgili en  az lisans derecesine sahip 
en az bir proje personelinin bulunmasızorunludur.



DestekOranı

Çağrı Bütçesi

ÇağrıTakvimi

Yalnızca Tedarikçi Kuruluş (KOBİ) desteklenir.
• Müşteri, projenin gidişatını ve giderlerin uygunluğunu değerlendirir. Tedarikçi KOBİ  ile 

mutabık kaldıktan sonra TÜBİTAK’a sunulacak tutarı belirler.
• Müşteri kuruluş dönemsel harcama tutarının % 40’ını tedarikçi Kuruluş hesabınayatırır.

• TÜBİTAKizleyici görevlendirerek değerlendirir ve Dönemsel Desteklemeye Esas  
Harcama tutarını belirler ve bu tutarının %40’ını Tedarikçi KOBİ’yeöder.

Çağrı Bütçesi: 30.000.000 TL
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.500.000 TL

Çağrının açılış tarihi 14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih 17 Ağustos 2020 (Saat 17:00)

Başvuruların PRODİS  
üzerinden alınması 15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 (Saat17:00)

40%

20%
TÜBİTAK

40%
Müşteri Kuruluş

Tedarikçi Kuruluş (KOBİ)

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması*** İstendiği tarihten itibaren en geç 14 takvim günü içerisinde eksik belgeler tamamlanır. 
• Proje başvurusu yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almak gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön 

kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan proje başvuruları işleme alınmaz. 
• ** Ön kayıt onayı alan kuruluşların proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği en son tarihtir. 
• *** Yalnızca, Ekonomik Fizibilite Raporu, İşbirliği sözleşmesi ve Taahhütnamelerdeki eksikliklerin tamamlanması istenir.



Desteklenen Gider Kalemleri

Yalnızca, Tedarikçi Kuruluşun
projenin ürün/süreç geliştirme
aşamasına ait giderleri desteklenir

a. Personel giderleri.
b. Seyahat Giderleri.
c. Danışmanlık giderleri (bkz. 10.2.).

d. Hizmet alımı giderleri (bkz.10.2.)
e. Alet, teçhizat, yazılım, yayın

alım giderleri.
f. Malzeme ve sarf giderleri

Desteklenmeyen giderler

Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları
Yönergesinde belirtilenleri ve aşağıdaki
giderleri TÜBİTAK desteklemeyecektir:

a. Proje ortaklarının birbirinden aldığı
danışmanlık ve hizmet giderleri
desteklenmez.

b. 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.

c. Genel gider desteği verilmez.
d. Müşteri Kuruluşa ait giderler

desteklenmez.
e. Ticarileşme aşamasına ait giderler

desteklenmez.



İzleme

Proje Süresi

• Takvim yılı içerisinde ikidönem tanımlanmıştır. Birinci dönem 1Ocak – 30 Haziran, ikinci
dönem 1Temmuz – 31 Aralık tarih aralıklarını kapsar. Projede yapılan çalışmalar,  projenin 
öngörülen hedefe göre ilerleme durumu ve Tedarikçi Kuruluşun proje  giderleri, Dönem 
Raporları ile TÜBİTAK’asunulur.

• Dönem Raporu, dönemin bitişini takip eden ikinci ayın sonuna kadar sunulur.

• Projenin Ürün/süreç geliştirme aşamasının son döneminde, Dönem Raporuna ilave  olarak 
Proje Sonuç Raporu ve Ticarileşme Planı sunulur.

• Ticarileşme aşamasındaki dönem raporu yalnızca ticarileşme raporu içerir.

u Ayrıntılı bilgi için  Çağrımetnine bakınız.

Proje: 1.Ürün/süreçgeliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere i k i a şamadan oluşacaktır  
Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Ticarileşme süresi ise sabit 24 ay ol
acaktır.

www.tubitak.gov.tr

Bu tanıtım belgesi yalnızca dijital ortamda yayınlanmıştır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/siparise-dayali-ar-ge-
projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi-siparis-ar-ge-2020-acildi

http://www.tubitak.gov.tr/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi-siparis-ar-ge-2020-acildi


G İR İ Ş İM C İ L İK  v e  Ş İR K E T L E ŞM E

TÜBİTAK BİGG (BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM) PROGRAMI

“Yenilik Odaklı Fikirlerin Desteklenmesi” amacıyla iş fikri sahibi girişimci adaylarını teşvik
eden 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı.

Teknoloji yönü güçlü girişimlere 200 Bin TL hibe desteği (geri ödemesiz) sunmaktadır.

www.biggtepe.com

**

http://www.biggtepe.com/


TEKNOPARK AR-GE DESTEKLERİ
Teknopark Nedir?

Üniversite, sanayi, araştırma merkezleri, girişimciler ve piyasalar arasındaki işbirliğini arttırmak,

Bilgi ve teknoloji transferini arttırmak yoluyla yüksek katma değerli, Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji
ürün ve hizmetlerin üretilmesine uygun altyapı, üst yapı ve hizmetleri kaliteli çevrede sunan
merkezlerdir.

Teknoparklar ile ilgili yasal çerçeve, 2001 yılında 4691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile
oluşturulmuştur. “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kavramını kullanmaktadır.

Üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme
ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi
gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş
geliştirme ekosistemleridir.

*



TEKNOPARK AR-GE DESTEKLERİ
u 1) Kurumlar veya gelir vergisi desteği

Bu desteğin oranı %100 olup, Ar-Ge faaliyetleri ve destek hizmetleri ile sınırlıdır. 

u 2) Gelir vergisi stopajı desteği

Bu destek doktoralı personel için %90 diğerleri % 80 olmak üzere Ar-Ge ve destek personeli

u 3)Sigorta primi desteği

Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren girişimci şirketlere 5746 sayılı Yasa'da belirtilen şekilde SGK priminin işveren 
hissesinin yarısı kadar destek sağlanmaktadır 

u 4) Damga vergisi istisnası desteği

5746 sayılı Kanun hükümlerine göre her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga 
vergisi alınmaz 

u 5) KDV istisnası desteği

Yönetici şirketin onayı alınarak ve vergi dairesine başvurarak alınacak istisna belgesi alınması koşuluyla tanımlanmış Ar-Ge 
faaliyetlerinde KDV istisnası vardır 

*



Uluslararası Fon Kaynakları
H2020 Destekleri 

•Çok Uluslu Araştırma ve İnovasyon İş Birliği Destekleri 
•Öncül Araştırma Bireysel Destekleri
•Burs ve Dolaşım Destekleri
•KOBİ Aracı 

IPA
•IKGPRO
•TKDK
•Rekabetçi Sektörler Programı 

Diğer AB Programları
•COSME
•ERA.NET
•EUREKA
•ERASMUS +

Büyük Elçilik Fonları

Birleşmiş Milletler Programları



Teşekkürler Ederim
Dr. Ahmet Şen

www.koutto.com,
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