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TUBİTAK 1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI VE 1507 

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru 

yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 

Programı 2021 yılı 1. Çağrısı açılıyor. 

1507 programı gibi, 1501 programına da sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

(KOBİ) başvuru yapabilmektedir. Çağrılar ile KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı 

araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Başvurular 04.01.2021 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya 

başlanacaktır. 

Programların Amacı 

TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programlarının amacı, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

(KOBİ) ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik 

etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin 

Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. 

Bu kapsamda; Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje 

harcamalarının, %75 oranında geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programın da başvuru sayısı için herhangi bir 

kısıtlama yok iken, 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı için TÜBİTAK tarafından 

daha önce desteklenmemiş kuruluşların en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş 

projesi bu program çerçevesinde desteklenebilmektedir. 

Programların Kapsamı 

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı 

ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü 

nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen 

Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. 

1501 ve 1507 Programlarına Kimler Başvurabilir 

KOBİ tanımına uyan ve sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan 

Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. 

Ancak 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. 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en 

az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesi desteklenir. TÜBİTAK-TEYDEB destek 

programları kapsamında değerlendirme sürecinde olan proje sayısı ile destek kararı verilmiş 

proje sayısı toplamı beş olan kuruluş yeni bir başvuru yapamaz. Ancak, değerlendirme süreci 

devam eden proje önerilerinden en az birinin desteklenmesi uygun bulunmaz ise kuruluş yeni 
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bir proje başvurusunda bulunabilir. 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programın da ise 

başvuru sayısı için herhangi bir kısıtlama yoktur. 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Nedir? 

İnsanın, kültürün ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bu 

dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde 

yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge çalışmaları aşağıdaki aşamaların tamamından ya da bir 

bölümünden oluşur: 

 Kavram Geliştirme 

 Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü 

 Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuvar Çalışmaları 

vb. çalışmalar 

 Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları 

 Prototip Üretimi 

 Pilot Tesisin Kurulması 

 Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması 

Bu kapsamda 1501 ve 1507 destek programlarında değerlendirilen projelerde, araştırma ve 

deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç 

yeniliği” odaklı projeler ve aşağıda belirtilen hedefleri olan projelerin desteklenmesi 

hedeflenmektedir: 

 Yeni ürün üretilmesi 

 Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 

 Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi 

 Yeni üretim/süreç teknolojilerinin geliştirilmesi 

Çağrı Takvimi 

1501 

Çağrı Açılış Tarihi 04.01.2021 

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 12.02.2021 

Çağrı Kapanış Tarihi 04.03.2021 

1507 

Çağrı Açılış Tarihi 04.01.2021 

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 11.02.2021 

Çağrı Kapanış Tarihi 01.03.2021 

Detaylı Bilgi İçin: 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-destek-programi-ve-1507-kobi-ar-ge-

baslangic-destek-programi-2021-yili-1-cagrilari 
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