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  AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
 

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanmak ve aynı 
zamanda endüstriyel kapasitenin daha rekabetçi hale getirebilmek, yüksek katma değerli üretimin 
artırılmak, dışa bağımlılığı azaltmak, yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayi ekosistemini 
güçlendirmek adına öncelikli sektörlerdeki işletmeler ile savunma sanayi ihtiyaçlarını millileştirme 
kapsamında işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projelerinin daha nitelikli bir şekilde 
desteklenmesini sağlamaktadır.  

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı olan ve başvuru tarihi itibariyle KOBİ 
ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir. Girişimciler yani kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler 
başvuru yapamayacaktır. Başvuru tarihi itibariyle onaylı son KOBİ Beyannamesindeki ölçek dikkate 
alınacaktır. Başvuru yapıldıktan sonraki ölçek değişiklikleri destek üst limitlerini değiştirmeyecektir. 

 Hedef Sektör ve Sektöre Uygun Proje Konuları  
 

Birinci sektör ve konular: 

• 26.1 elektronik bileşenlerin ve  

• 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı  

• 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı  

• 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı  

• 26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı  

• 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı  

• 27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı 

Uygun proje konuları: 

• QPL’e uygun Askeri Konnektör 

• RF Kablolar 

• Yüksek Ses Seviyeli Yönlü Diyafram Sürücü Hoparlörler 

• Akustik Dönüştürücüler (Mikrofon ve kulaklık) 

• RF Bileşenler 

İkinci sektör ve konular: 

• 21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı   

• 21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı  



• 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı 

Uygun proje konuları: 

Tıbbi cihazlar ve ilaçlar: 

• Ultrason Cihazları  

• Bilgisayarlı tomografi, dijital mamografi cihazları 

• Hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme sistemleri  

• Cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere görüntü işleme ve tarama cihazları 

• Fonksiyonel ve anatomik teşhis ve tedavi amaçlı görüntüleme sistemleri  

• Robotik Cerrahi sistemleri 

• Aşı ve bağışıklık ürünleri  

• Tanı ve teşhis ürünleri  

• Biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi 

Üçüncü sektör ve konular:  

• 26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı  

• 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı  

• 28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı  

• 28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı  

• 30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 

Uygun proje konuları:  

• Raylı sistemlerde kullanılacak Cer Sistemi, boji, baliz, araç gövde tasarımı, pnömatik sistemler, 
dişli kutusu, self röle vb. gibi kritik bileşenler 

• Raylı sistem kontrol sistemi, yolcu bilgilendirme sistemleri 

• Sistem entegrasyonu 



 

Tablo 1. Proje kapsamında önemli tarihler ve destek limitler. 

Proje Süresi: Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje 
süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir. 

PROJE BŞVURU TARİHLERİ  15 Aralık 2021 – 08 Şubat 2022 (Başvuru 
Tarihleri- 56 Gün) 

09 Şubat – 13 Şubat 2022 (Mazeretli 
Başvuru Onaylama Tarihleri-5 Gün) 

Destek üst limitleri TL Mikro işletmeler 900.000 

Küçük işletmeler 1.500.000  

Orta büyüklükteki 
işletmeler  

6.000.000  

Çağrı kapsamındaki destekler Destek Üst Limitleri TL 

Mikro 
işletme 

Küçük 
işletme  

Orta 
büyüklükteki 
işletme  

Nitelikli personel giderleri  200.000 300.000 500.000 

Makine-teçhizat, donanım, 
hammadde, yazılım ve 
hizmet alımı giderleri desteği  

200.000 400.000 2.000.000 

Makine-teçhizat, donanım, 
hammadde, yazılım ve 
hizmet alımı giderleri desteği 
(geri ödemeli) 

250.000 400.000 3.000.000 

 Sınai mülkiyet hakları 
giderleri desteği 

100.000 150.000 200.000 

Test-analiz ve belgelendirme 
giderleri desteği 

100.000 150.000 200.000 

Diğer giderle desteği  50.000 100.000 100.000 

Proje danışmanlık desteği 

 

20.000 40.000 40.000 



Eğitim desteği 20.000 40.000 40.000 

Proje tanıtım desteği 

 

10.000 30.000 30.000 

Yurtiçi ve Yurtdışı 
Kongre/Konferans/Fuar 
Ziyareti/Teknolojik İşbirliği ve 
Ziyareti Desteği 

20.000 40.000 40.000 

 

 

 

 

Destek programı ile ilgili detaylı bilgiye, destek programına ilişkin çağrı duyurusuna ise   
buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

                             Saygılarımızla    

Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. 

 


