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1501 ÇAĞRI KONUSU;   
 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin 
kullanımının sağlanması amacıyla, 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla 
yürütülecektir.1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı Uygulama Esasları 14 Mart 2019 tarihinde yapılan TÜBİTAK 
Yönetim Kurulu toplantısında değiştirilerek, programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi 
şartı getirilmiştir. Program ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı 
araştırma- teknoloji geliştirmeve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Desteklenecek 
projelerin belirlenmesinde, başvuran firmaların (varsa) daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde edilen 
çıktı ve etkileri, alternatif kamu dışı fon kaynaklarından faydalanma girişimleri (özellikle Avrupa Birliği Çerçeve 
Programlarına yapılan başvurular) ve proje konusunun öncelikli alanlarda olması hususları da göz önünde 
bulundurulacaktır. 
1507 ÇAĞRI KONUSU;   

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 desteklenecektir. 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek 

Programı ile desteklenen firmaların üçüncü aşama proje başvuruları bu çağrı dışında sürekli yapılabilmektedir. 

Ancak, 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısına yapıldığında ise desteklenen projenin devamı 

niteliğinde bile olsa üçüncü aşama başvuru sayılmayıp bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.  

Çağrı takvimi; 

Çağrı Açılış Tarihi 01/07/2021  
 
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi, 2 20/08/2021 (Saat 17:00)  
Çağrı Kapanış Tarihi3 08/09/2021 (Saat 23:59) 
1. Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir.  
Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir.  
Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz.  
2. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt 
evrakı göndermeyecektir.  
3. Proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği son tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir. 
 
1501 Destek durumu; 
 
Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı 
çerçevesinde; 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. Program kapsamında desteklenen projeler 
dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir.  Projenin her dönemi için 
destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak uygulanır. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.  

 
1507 Destek durumu; 

 
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için 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 600.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. 
Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda 
desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir. 

 
1501-1507 Desteklenen gider kalemleri;  



 
a)Personel giderleri,  
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan 
şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım 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) 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. 

 
Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir: 

I.   Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü 
II.  Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu 
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği 
 

1501 Çağrısı için detaylı bilgi almak için tıklayınız. 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı çağrı sürecine ilişkin sunum 

için tıklayınız. 

Öncelikli Alanlar ile ilgili bilgilendirmeye: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/tubitak_cp2021.pdf  

buradan ulaşabilirsiniz. 

*Linkte verilen dokümanda “özel sektör” sekmesi altındaki konular esas alınacaktır. 

Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularına ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/yesilmutabakat.pdf 

1507 Çağrısı için detaylı bilgi almak için tıklayınız 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çağrı sürecine 

ilişkin sunum için tıklayınız. 

Öncelikli Alanlar ile ilgili bilgilendirmeye:https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/tubitak_cp2021.pdf 

buradan ulaşabilirsiniz. 

*Linkte verilen dokümanda “özel sektör” sekmesi altındaki konular esas alınacaktır. 

Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularına ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/yesilmutabakat.pdf 

 

 

 

                                                                                                     Bilgilerinize sunulur. 

                                                                                               Saygılarımızla 

           Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. 
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