
Kapsam 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı 1507 – KOBİ Ar-GE Başlangıç Destek Programı 

Çağrı Bilgi Notu 
Madde 4.'te belirtilen 
dikkate alınan 
hususlar 

• 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 

• Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin 
artırılması  

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

• İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi 

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

Başvuru üst sayısı 
şartı 

• Kuruluş tanımına uyan sermaye şirketlerinin programa 
başvurabileceği veya destek alabileceği proje sayısında sınırlama 
yoktur.  

• Ancak TÜBİTAK Başkanlığının belirleyeceği bir sayının 
üzerinde bu destek programı kapsamında projesi desteklenmiş 
olan kuruluşların, yeni bir proje önerisinin bu program kapsamında 
desteklenmesi için uluslararası destekli en az bir Ar-Ge projesi 
yürütmüş olmak veya bu destek programı kapsamında ortaklı en az 
bir TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak şartını sağlaması istenebilir. 

• Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az ikisi 
ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesi desteklenir. 

Proje Destek Süresi 
üst limiti • Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır. • Destek süresi proje bazında en fazla 18 aydır. 

Proje Bütçesi üst 
limiti 

• Programda bütçe sınırı bulunmamaktadır. • Desteklenen projelere, destek kararının alındığı yılda geçerli 
Yönetim Kurulu kararı ile alınmış olan proje destek oranı ve bütçe sınırı 
uygulanır. (Güncel üst limit: 600 bin TL; 
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-
programlari/1507/icerik-destek-kapsami) 

Değerlendirmelerde 
Eşik Puan 

• Kurul Değerlendirme Eşik Değeri “60” puandır. Eşik ve eşik 
altında puana sahip olan projeler reddedilir. Eşik üstü puan alan 
projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir. 

• Kurul Değerlendirme Eşik Değeri “50” puandır. Eşik ve eşik 
altında puana sahip olan projeler reddedilir. Eşik üstü puan alan 
projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir. 

Proje Değerlendirme 
Süresi 

• Proje önerisinin, gereken içerikte ve eksiksiz olarak 
TÜBİTAK’a sunulduğu tarihten kurulda görüşülmesine kadar geçen 
sürenin “90” gün olması hedeflenir. 

• Proje önerisinin, gereken içerikte ve eksiksiz olarak TÜBİTAK’a 
sunulduğu tarihten GYK’da görüşülmesine kadar geçen sürenin “60” gün 
olması hedeflenir. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507/icerik-destek-kapsami
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507/icerik-destek-kapsami


Ekonomik Fizibilite 
Raporu Zorunluluğu 

• Bütçesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarın (5 
milyon TL) üzerinde olan projelerde Ekonomik Fizibilite Raporunun 
sunulması zorunludur. 

• Kuruluşlar tarafından Ekonomik Fizibilite Raporu (detaylı pazar 
araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. içeren rapor) 
proje önerisi ekinde sunulabilir. 

Proje 
Hazırlama/Hazırlatma 
Danışmanlık Hizmeti 
alım giderleri 

• Desteklenmeyen giderler 

o AGY100, AGY300 doküman hazırlama ve hazırlatma 
giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler 

• Bu programda AGY101 ve AGY301 proje hazırlama ve hazırlatma 
giderleri ile yeminli mali müşavir giderleri aşağıdaki şekilde desteklemeye 
esas harcama tutarı kapsamına alınır. 

Oransal Destek 
hesaplaması 

• 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 Kurul kararıyla %25’e indirilebilir. 

• Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, 
kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de 
kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler %40 oranı ile destek 
kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların desteklemeye esas 
harcama tutarları, “maliyet x %40” şeklinde belirlenir. 

• 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 GYK kararıyla %25’e indirilebilir. 

Teknogirişim 
Sermaye Şirketleri 

• Teknogirişim Sermaye Şirketlerine göre özel bir uygulama 
bulunmamaktadır. 

• Teknogirişim Sermaye şirketleri, bu Uygulama Esaslarının 23 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde değerlendirilerek bir 
kez destek alabilir. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinden Teknogirişim Sermaye Desteği alarak 
kurulmuş olan sermaye şirketleri başvurularını, projenin başarı ile 
tamamlandığına ilişkin yazıyı ilgili kamu idaresinden temin ederek, 
Teknogirişim Sermaye Desteğinin tamamlandığı tarihten sonraki 24 ay 
içerisinde yapabilir. 

• 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. 



• 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı 
(1507-2020-2) kapsamında 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı Çağrısına yapıldığında ise desteklenen projenin devamı 
niteliğinde bile olsa üçüncü aşama başvuru sayılmayıp mevcut çağrı 
kapsamında değerlendirilecektir. 

 


