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UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

KOBİ’LER

GERÇEK KİŞİLER
Yenilikçi proje fikrine sahip, herhangi bir şirkette %30’dan fazla ortaklığı 
olmayan ve proje başvurusu ve sonrasındaki süreç içerisinde herhangi 
bir şirkette sigortalı olarak çalışmayan gerçek kişiler

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 
mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan ve 
KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmeler

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor


ALT PROGRAMLAR

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOSGEB Ür-Ge Destek Programı
Alt program çerçevesinde, değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik 
gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya 
değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmesi amaçlanmalıdır.

KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için destek alabilecekleri 
programdır. Bu programla yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, 
mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi 
veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni 
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmalıdır.



AR-GE VE ÜR-GE KAVRAMLARI

Araştırma - Geliştirme (Ar-Ge)

Ürün Geliştirme (Ür-Ge)
İşletmelerin; büyümek, pazar paylarını arttırmak, kar etmek, atıl 
kapasitelerini kullanmak ve sektördeki rakiplerinin gerisinde kalmamak 
için orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş ürünlerin tasarlanıp, üretilip 
pazara sunulması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri ifade eder.

Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının 
arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak 
üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı 
çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile 
alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan faaliyetleri ifade eder.



ÜR-GE PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Durum Ar-Ge Kanıtı Gösterir Belge Uygunluk
Ar-Ge süreci, ulusal/uluslararası kamu kaynaklı proje 
destekleriyle tamamlanmıştır.

İlgili kurumlardan projenin sonuçlanmasının ardından alınacak “Proje 
Başarıyla Tamamlandı” yazısı İlgili yazının veriliş tarihi üzerinden 5 sene geçmemiştir.

Ür-Ge’ye konu olan ürün patentlidir Patent belgesi İlgili patentin veriliş tarihi üzerinden 5 sene geçmemiştir.

Ür-Ge'ye konu olan ürün doktora çalışması sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Doktora mezuniyet tarihini gösterir belge ve doktora çalışması Doktora mezuniyet tarihi üzerinden 5 sene geçmemiştir.

Ür-Ge’ye konu olan ürün TÜR belgesine sahiptir. Sanayi Bakanlığı tarafından verilen TÜR belgesi TÜR belgesi başvuru tarihi itibariyle geçerliliğini 
korumaktadır

Ür-Ge'ye konu olan ürüne ilişkin Ar-Ge faaliyetleri teknokent/
teknoparklarda tamamlanmıştır.

TGB Yönetici şirket tarafından verilmiş ürünün teknolojik ürün özelliği 
taşıdığına dair olumlu rapor

TGB yönetici şirket tarafından hazırlanan rapor veriliş 
tarihi üzerinden 1 sene geçmemiştir.

Ür-Ge'ye konu olan ürünün Ar-Ge süreçleri, Ar-Ge ve/veya 
Tasarım merkezi bünyesinde tamamlanmıştır.

Ürüne ilişkin prototipin, Ar-Ge / Tasarım Merkezi bünyesinde 
gerçekleştiğini gösterir Sanayi Bakanlığı onayı bulunan yazı

Projenin tamamlanma tarihi üzerinden 5 sene 
geçmemiştir.

Ür-Ge'ye konu olan ürüne ilişkin Ar-Ge süreçleri, kamu araştırma 
merkezleri/üniversitelerde geliştirilmiştir. İlgili kurumlardan alınan yazı Projenin tamamlanma tarihi üzerinden 5 sene 

geçmemiştir.

1 / Ar-Ge Projesini tamamlanmış ve projeyi tamamladığına ilişkin ilgili belgelere sahip işletmeler

2 / Orta-Yüksek ve Yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin geliştirilmesine ilişkin projelere sahip işletmeler 
3 / TÜİK tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler 
     sağlayan ürünleri geliştirmek isteyen işletmeler 

Ür-Ge projesi sunmak isteyen KOBİ’ler aşağıdaki üç şarttan en az birini sağlamalıdır.



DESTEK BÜTÇESİ - KOBİ’LER

# Desteklenecek Gider Kalemi Destek Üst Limiti (TL) Maksimum Harcama (TL)

1 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri 200.000 200.000

2 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri (Geri Ödemeli) 300.000 400.000

3 Nitelikli Personel Desteği 300.000 200.000

4 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 100.000 ~133,000

5 Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 100.000 ~133,000

6 Proje Danışmanlık Desteği 25.000 ~26.000

7 Eğitim Desteği 25.000 ~26.000

8 Proje Tanıtım Desteği 15.000 ~13.000

9 Seyahat Desteği 25.000 ~26.000



DESTEK BÜTÇESİ - ŞİRKETLEŞMEMİŞ GİRİŞİMCİLER
# Desteklenecek Gider Kalemi Destek Üst Limiti (TL) Maksimum Harcama (TL)

1 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri 200.000 200.000

2 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri (Geri Ödemeli) 300.000 400.000

3 Nitelikli Personel Desteği 300.000 200.000

4 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 100.000 ~133,000

5 Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 100.000 ~133,000

6 Proje Danışmanlık Desteği 25.000 ~26.000

7 Eğitim Desteği 25.000 ~26.000

8 Proje Tanıtım Desteği 15.000 ~13.000

9 Seyahat Desteği 25.000 ~26.000

10 Şirket Kuruluş Desteği 5.000 - 10.000 (*) 5.000 - 10.000 (*)

(*) Şirketini şahıs işletmesi olarak kuran girişimci 5.000 TL, sermaye şirketi olarak kuran girişimci ise 10.000 TL destek alır.



DİĞER DESTEK DETAYLARI

• Proje süresi minimum 8 ay ve dördün katları olacak şekilde maksimum 24 ay olabilir. 
• Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderlerinde geri ödemeli destek taleplerinde geri ödemeler, proje 

tamamlandıktan 1 yılı takip eden ilk iş günü başlar, dörder aylık periyotlarla 6 taksitte tamamlanır.  
• Nitelikli personel desteği hariç diğer tüm giderlere ilişkin destek oranı %75’tir.  
• Nitelikli personel desteği %100’dür. Personellere AGİ dahil aylık net ücret üzerinden eğitim derecesine göre belirlenmiş üst limitler dahilinde 

destek sağlanır. (Katsayılar - Ön lisans 1,25, Lisans 1,50, Yüksek 1,75, Doktora 2) 
• Talep edilebilecek proje danışmanlık, eğitim, tanıtım ve seyahat destekleri için belirlenen toplam üst limit 100.000 TL’dir. 
• Başvuru sahipleri, söz konusu alet-teçhizatı finansal kiralama yöntemiyle de temin edebilirler. 
• Başarıyla tamamlanan projelerin, eş zamanlı iki proje başvurusu gerçekleştirmesi mümkündür.

KOBİ’LER VE ŞİRKETLEŞMEMİŞ GİRİŞİMLER

YALNIZCA ŞİRKETLEŞMEMİŞ GİRİŞİMLER
• Herhangi bir şirkette %30’dan fazla ortaklıklığı bulunmayan ve SGK’lı çalışmayan iki adet şirket ortağı için nitelikli personel desteğinden 

faydalanılabilir.



BAŞVURU ÖNCESİ
Başvuru öncesinde; 

• PTT-UETS Kodunun varlığı 
• KOBİ Beyannamesinin güncelliği 

sorgulanmalıdır! 



PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

• KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destekleri, standart bütçe 
dahilinde başvuruya her zaman açıktır.  

• Ülkemiz makro hedefleri çerçevesinde ilgili program çağrı esaslı da 
proje başvurusuna açılabilir. 

• Çağrı şartları ve başvuru takvimi kurumun resmi web sitesi 
üzerinden duyurulur. 

• Çağrılı projelerde yürütme süreçleri özel şartlar haricinde Ar-Ge, Ür-
Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları’na tabidir.



DEĞERLENDİRME & YÜRÜTME - KOBİ’LER

Başvuru KOSGEB Ön 
Değerlendirme

Revizyon

Kurul 
Değerlendirmesi

Karar

Proje  
Başlangıcı İzleyici Ziyaretleri

Dönem Raporları Proje Sonuç 
Raporu

(Varsa) Geri Ödemeli  
Desteklere İlişkin Kurum Ödemeleri

İtiraz

Proje Sonrası 
İzleme

Proje Sonlandırma

Ön değerlendirmede 
eksik tespiti

Kurul değerlendirmesi 
sonucu eksik tespiti

OLUMSUZ

OLUMLU

Dört aylık periyotlarla proje 
süresi boyunca



DEĞERLENDİRME & YÜRÜTME - ŞİRKETLEŞMEMİŞ GİRİŞİMLER

Başvuru KOSGEB Ön 
Değerlendirme

Revizyon

Kurul 
Değerlendirmesi

Karar

Proje  
Başlangıcı İzleyici Ziyaretleri

Dönem Raporları Proje Sonuç 
Raporu

(Varsa) Geri Ödemeli  
Desteklere İlişkin Kurum Ödemeleri

İtiraz

Proje Sonrası 
İzleme

Proje Sonlandırma

Ön değerlendirmede 
eksik tespiti

Kurul değerlendirmesi 
sonucu eksik tespiti

OLUMSUZ

OLUMLU

Dört aylık periyotlarla proje 
süresi boyunca

Şirket Kurulumu
60 gün içerisindeTaahhütname



PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Temel Kriter 1 (*) 
Proje, Oslo ve Frascati Kılavuzlarında geçen, 

• Yeni bir ürün/hizmet/süreç üretilmesi 
• Mevcut bir ürün/hizmet/süreç geliştirilmesi 
• Ürün ve hizmet standardının iyileştirilmesi 
• Maliyet düşürücü yeni tekniklerin devreye alınması 

tanımlarına uygun mu?

Temel Kriter 2 (*) 
Ür-Ge projesi kapsamında sunulan başvuru, değişen pazar 
taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları 
amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün 
geliştirmek için mi yapılmıştır?

Diğer Kriterler Puan

Projenin Ekonomik Katkısı ve Yaygın 
Etkisi 35

Proje Faaliyet-Zaman Planlaması 25

Proje Sahibinin/Girişimcinin ve 
Projede Çalışacak Personelin 
Yeterliliği 

20

Bütçe ve Maliyet Etkinliği 20

Toplam 100

(*) Temel kriterleri sağlamayan projeler diğer kriterler dikkate alınmadan desteklenme hakkını kaybeder.

Desteklenecek projelere en az üç kurul üyesi 60 ve üzeri puan vermeli ve verilen puanların ortalamasının 60 ve üzeri olması gerekir.



REFERANS KAYNAKLAR
PR-02-02 numaralı program mevzuatı, UE-02-04 numaralı uygulama esasları ve Ar-GE, Ür-Ge ve İnovasyon Destek 
Programı sayfası referans alınmıştır.

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/AR-GE%20UR-GE/Ar-Ge_%C3%9Cr-Ge_ve_%C4%B0novasyon_Program%C4%B1.pdf
mailto:https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/AR-GE%2520UR-GE/Ar-Ge,_%C3%9Cr-Ge_ve_%C4%B0novasyon_DP_UE_-.pdf
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi


EK KAYNAKLAR

http://dipmo.net/2021/03/15/kosgeb-ar-ge-ve-inovasyon-destek-programi/
http://dipmo.net/2021/03/15/sirketlesmemis-girisimciler-icin-kosgeb-destekleri-2/


www.dipmo.net 
destek@dipmo.net 

Tüm hakları saklıdır.

http://www.dipmo.net
mailto:destek@dipmo.net

