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TÜBİTAK DESTEKLERİ
1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Amaç
Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin
yükseltilmesine katkıda bulunmak.
Kimler Başvurabilir
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru
gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Destek üst limiti bulunmamakta olup destek oranı %40-60 arasındadır.
Desteklenen Alanlar
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
projeler
desteklenmektedir.
Destek Unsurları
•
•
•
•
•
•

Personel giderleri,
Seyahat giderleri,
Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
Malzeme ve sarf giderleri,
Yurt içi ve 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.

Önemli Hususlar
 Programa 7/24 online olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODIS sistemi
üzerinden başvuru yapılabilir.
 Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı)
desteklenmez.
 Kuruluşlar başvuruda bulundukları projeler için kamunun sağladığı diğer desteklerden
yararlanabilirler.
 Proje süresi en fazla 36 aydır.
Detaylı Bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/
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TÜBİTAK DESTEKLERİ
1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
Amaç
Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi
yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya
sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran ya da arz edilen proje işbirliği önerilerine
teknolojik ya da finansal katkıda bulunmak isteyen üniversite, araştırma ve özel sektör
kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine
tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulması amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
En az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret odası, sanayi ve ticaret odası veya ihracatçı
birliğinden en az birinin katılımcı olması zorunludur.
Destek Miktarı ve Oranı
Etkinliği ulusal düzeyde olması durumunda 30.000 TL, uluslararası düzeyde olması
durumunda ise 40.000 TL’dir.
Eş finansman zorunlu değildir.
Desteklenen Alanlar
Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik
üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif
katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamaları desteklenmektedir.
Destek Unsurları
•
•
•

Basım ve kırtasiye giderleri,
Posta ve kurye giderleri,
Ulaşım ve konaklama giderleri.

Önemli Hususlar
 Programa bütün yıl boyunca başvuru gerçekleştirilebilmektedir.
 Program kapsamında destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.
Detaylı Bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sayfa 2

TÜBİTAK DESTEKLERİ
1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı
Amaç
Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin, KOBİ veya Büyük ölçekteki
tarafından
ürüne/sürece
dönüştürülerek
ticarileştirilmesini
sağlamak
kuruluşlar
amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar
(müşteri kuruluş) ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları (yürütücü kuruluş) ortak
olarak başvurabilmektedir.
Destek Miktarı ve Oranı
Destek üst miktarı 1.000.000 TL olup destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli kuruluşlara
ise %60 oranındadır.
Fizibilite çalışmaları için ilave olarak 10.000 TL tutarında destek verilir.
Desteklenen Alanlar
Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya
standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki projeler desteklenmektedir.
Destek Unsurları
Personel, bursiyer, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf,
danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.
Önemli Hususlar
 Programa online olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODIS sistemi üzerinden
başvuru yapılabilir.
 Proje süresi en fazla 24 aydır.
 TÜBİTAK'a proje öneri başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş
arasında TÜBİTAK’ın belirlediği asgari şartları içeren işbirliği sözleşmesi imzalanır.
Detaylı Bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/
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TÜBİTAK DESTEKLERİ
1507 KOBİ ARGE Başlangıç Destek Programı
Amaç
Araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri ile verimliliği artırma, katma değeri daha
yüksek ürün ve hizmetlere yönelme konularında KOBİ’leri teşvik etmek amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Bu programa sadece KOBİ’ler başvurabilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Destek üst miktarı her bir proje için 500.000 TL olup destek oranı %75’dir.
Fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü verilir.
Proje başvuru ve izleme dokümantasyonu için 10.000 TL’lik gidere destek verilir.
Desteklenen Alanlar
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 KOBİ’ler tarafından yürütülen projeler
desteklenmektedir.
Destek Unsurları
Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer
hizmet alımı, Ar-Ge hizmet giderleri desteklenmektedir.
Önemli Hususlar
 Proje süresi en fazla 18 aydır.
 Her bir KOBİ ikisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 proje (3+2) için TÜBİTAK
programına başvuru yapabilir ve destek almaya hak kazanabilir.
 Programa online olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODIS sistemi üzerinden
başvuru yapılabilir.
Detaylı Bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/
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TÜBİTAK DESTEKLERİ
1509 Uluslararası Sanayi ARGE Projeleri Destekleme Programı
Amaç
Ülkemiz firmalarının EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET gibi işbirliği ağlarındaki ARGE
projelerine katılımını sağlamak.
Kimler Başvurabilir
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizdeki tüm yerleşik sermaye şirketleri başvuru
yapabilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir
kısıtlama bulunmamakta olup büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan
proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe
destek sağlanması öngörülmektedir.
Desteklenen Alanlar
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.
Destek Unsurları
Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer
hizmet alımı, Ar-Ge hizmet giderleri desteklenmektedir.
Önemli Hususlar
 Çağrılı uluslararası programlara sunulacak projenin ilgili çağrının değerlendirme
takvimine uygun şekilde TÜBİTAK’a sunulması beklenir.
Detaylı Bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/
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TÜBİTAK DESTEKLERİ
1511 Öncelikli Alanlar ARGE Destek Programı
Amaç
Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda çağrıya
çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların Ar-Ge projelerine destek
sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir
Çağrı duyurusuna uygun projesi olan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje
başvurusunda bulunabilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Azami destek miktarı her çağrı duyurusunda TÜBİTAK tarafından belirlenmekte ve
duyurulmaktadır. Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup büyük
ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.
Desteklenen Alanlar
Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; Yeni bir ürün
üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının
yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler
desteklenmektedir.
Destek Unsurları
Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer
hizmet alımı, Ar-Ge hizmet giderleri desteklenmektedir.
Önemli Hususlar
 Destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. genel giderler,
desteklemeye esas harcama tutarının %10’u kadar ilave desteklenir.
 Destek süresi her çağrı duyurusunda TÜBİTAK tarafından belirlenir.
 Başvurular çağrı duyurusunda belirtilen tarih aralıklarında yapılabilir.
Detaylı Bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/
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TÜBİTAK DESTEKLERİ
1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Amaç
Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere
dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesidir.
Kimler Başvurabilir
• 45 yaşından gün almamış lisans/yüksek lisans mezunları
• Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler
• Mezuniyet tarihi üzerinden 5 sene geçmemiş doktora mezunları
• Başvuru sahiplerinin herhangi bir şirkete ortak olmamaları gerekmektedir.
Destek Miktarı ve Oranı
Başvuru sahibinin proje fikrinin başarılı bulunması durumunda ilk olarak “İş Planı Hazırlama
Eğitimi” ve “İş Rehberi Desteği (Mentorluk)” verilir. İkinci aşamada işletmeye 100.000
TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği sağlanır. Üçüncü aşamada kuruluşun bir önceki
aşamada gerçekleştirdiği çalışmaların ve elde ettiği çıktıların, Ar–Ge çalışmalarıyla daha da
geliştirilerek ticarileşmeye konu olabilecek veya uygulamaya aktarılabilecek bir ürün/sürecin
ortaya koyabilmesi amacıyla TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programında
belirlenen esaslara uygun olarak %75 oranında en fazla 550.000 TL hibe verilebilmektedir.
Son aşamada kuruluşun talep etmesi halinde kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya
yönelik girişim sermayesi firmalarına TÜBİTAK tarafından mektup gönderilir.
Desteklenen Alanlar
Uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri
geliştirebilen teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının oluşturulmasına yönelik projeler
desteklenmektedir.
Destek Unsurları
Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer
hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.
Önemli Hususlar
 Başvurular çağrı duyurusunda belirtilen tarih aralıklarında yapılabilir.
 Projeler kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) desteklenmemektedir.
Detaylı Bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/
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TÜBİTAK DESTEKLERİ
1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı
Amaç
Yenilikçi, KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek ve başlangıç aşamalarındaki finansman
ihtiyaçlarının, risk sermayesi fonları aracılığıyla karşılanmasının sağlanmasıdır.
Kimler Başvurabilir
•

•

•

Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de
bünyesinde yer aldığı, faaliyet konusu ve yapısı Girişim Sermayesi Fonlarının
kurulması ve yönetimi olan sermaye şirketleri (Fon Yöneticileri),
Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de
içerisinde yer aldığı ve çağrıya ilişkin başvurusunda Girişim Sermayesi Fonu
yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri) veya
Bankacılık, finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuk, sanayi ve ticaret alanlarında
tecrübeli kişilerden oluşan ve Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini
kurmayı taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri)

Destek Miktarı ve Oranı
•
•

Fon büyüklüğünün en fazla %20’si TÜBİTAK tarafından hibe olarak karşılanır.
Fon büyüklüğünün en az %79’u özel yatırımcılar tarafından en az %1’i fon
yöneticileri tarafından karşılanır.

Desteklenen Alanlar
Bu program kapsamında, Türkiye’de yerleşik Girişim Sermayesi Fonlarının ve Türkiye’de
şubesi veya irtibat büroları bulunan yurt dışındaki Girişim Sermayesi Fonlarının; Türkiye’de
yerleşik teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerine yapacakları
yatırımlarına hibe destek verilmektedir.
Destek Unsurları
 Çekirdek sermayesi desteği,
 Başlangıç sermayesi desteği,
 Geliştirme aşaması sermaye desteği
Önemli Hususlar
 TÜBİTAK’ın desteklenen her bir fona aktaracağı asgari ve azami hibe destek tutarı
çağrıda belirtilir.
Detaylı Bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/
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TÜBİTAK DESTEKLERİ
1602 Patent Destek Programı
Amaç
Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel
kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının
artırılmasıdır.
Kimler Başvurabilir
T.C. vatandaşları,
gerçekleştirebilir.

Şirketler,

Üniversiteler,

Kamu

kurum

ve

kuruluşları

başvuru

Destek Miktarı ve Oranı
TÜBİTAK internet adresinde yayınlanan “Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu”nda
belirtilen destek miktarları kadar desteklemelerde bulunulur.
Desteklenen Alanlar
Türk Patent Enstitüsüne (TPE), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine (JPO),
Dünya Fikri Haklar Örgütüne (WIPO) ve Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine
(USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenmektedir.
Destek Unsurları
Ulusal Patent Başvurularında;
•
•
•
•
•

Araştırma Raporu Desteği,
İnceleme Raporu Desteği,
Patent Başvurusu Vekil Desteği,
Ulusal Patent Tescil Ödülü,
Ulusal Patent Tescil Vekil Ödülü,

Uluslararası Patent Başvurularında;
•
•
•

Patent Başvuru Desteği,
İnceleme Raporu Desteği,
Patent Tescil Ödülü

desteklenmektedir.
Önemli Hususlar
 Başvuru dönemi sürekli aktif olup başvurular TÜBİTAK ve TPE’ye yapılabilir.
Detaylı Bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/
KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sayfa 9

