TÜBİTAK TEYDEB
1507- KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ
DESTEK PROGRAMI
• Programın amacı, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin Ar-Ge odağındaki projelerini desteklemektir.
• Proje başvurusunda bulunacak olan işletmeler KOBİ tanımına uygun sermaye şirketi
niteliğinde olmalıdır. Proje sahibi firmada proje kapsamında geliştirilecek ana ve alt sistemlere
ilişkin konularda en az 1 adet yüksek öğrenim ve üzeri eğitim derecesine sahip personel yer
alması gerekmektedir.
• Kurum, KOBİ tanımında Kasım 2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
8/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, ‘’Küçük ve Orta Büyüklükte
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik’’ tanımını esas alır.
• Program kapsamında, firmaların yeni bir ürün geliştirme, mevcut ürün/ ürünlerin kalitesinin
veya standardını yükseltme, maliyet düşürücü nitelikte yeni teknikleri ve yeni üretim
teknolojileri geliştirme konularında yürütecekleri Ar-Ge içerikli projeler desteklenir.
• Programda destek süresi süresi proje bazında en fazla on sekiz ay ‘dır.
• Program çerçevesinde bütçesi maksimum 500.000 TL olan projeler; %75 destek oranı ile
desteklenir.
• Proje programına başvuru gerçekleştirilecek olan proje fikirleri aşağıda belirtilen üç boyutta
değerlendirmeye tabi tutulur:
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
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• Sunulan projelerde, Ar-Ge kapsamı ve içeriği doğrultusunda aşağıdaki giderler desteklenir:
Personel Giderleri: Proje süresi boyunca, proje kapsamında faaliyet gösteren personele ait
giderlerdir. Bu giderlere brüt ücret ve SGK işveren payı dahildir. Fizibilite aşamasında personel
maaşlarının hesaplanmasında son altı aya ait onaylanmış bordrolar kullanılır.
Seyahat Giderleri: Proje süresi boyunca, proje ile ilgili yapılacak seyahatler için ekonomi sınıfı
gidiş dönüş bilet ücretidir.
Alet-Teçhizat-Yazılım-Yayın Giderleri: Proje kapsamında kullanılması planlanan üretime
yönelik olmayan alet-teçhizat, tasarım faaliyetlerinde kullanılacak yazılımlar, projenin hayata
geçirilmesinde araştırma yapılacak referans makale, standart, yayın vb. giderlerini kapsar.
Ar-Ge Hizmet Giderleri: Üniversite, teknokent firmaları, kamu araştırma kurumları vb.den
alınacak bilimsel danışmanlık, test/analiz hizmetini kapsar.
Danışmanlık/Hizmet Giderleri: Firma bünyesinde yapılamayan, projenin özgün katkılarını
sınırlandırmayacak standart işçilik giderleri, ara mamül imalat giderleri, yeminli mali müşavirlik
giderlerini kapsar.
Malzeme Giderleri: Proje çıktısının oluşturulmasında kullanılacak olan tüm malzeme
giderleridir.
• KOBİ ölçeğindeki firma, programdan ikisi ortaklı olmak üzere toplam beş defa faydalanılabilir.
Başvuru sahibinin altyapısı dahilinde eş zamanlı olarak birden fazla proje başvurusunda
bulunulabilir.
• Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Proje başlama tarihi, proje önerisinin
PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru
tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir.
• Proje fikir sahibi, firma yasal ortağı olmamak kaydıyla, istenildiği takdirde SGK’lı bir firma
çalışanı ise kendi özel hesabına yatırılmak üzere proje başına 7.500 TL proje teşvik
ikramiyesinden faydalanılabilir. Bu gider, sunulacak proje bütçesi için belirlenen üst bütçe limiti
500.000 TL’ye dahil değildir.
• Projesi desteklenmeye hak kazanan firmalar, istemeleri ve teminat gösterebilmeleri durumunda
dönem tarihlerini beklemeksizin transfer ödemesi talebinde bulunabilir. Transfer ödemesi, Proje
kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri destek kapsamına alınan toplam proje
bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25) ve 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası)’nı geçemez. Transfer
ödemesi talebi ve teminatı uygun bulunarak transfer ödemesi yapılan kuruluşa, projenin takip
eden dönemlerinde de Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilen hususlar çerçevesinde
kuruluştan yeni bir başvuru ve teminat alınmaksızın transfer ödemeleri yapılır.
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• Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetleri TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek
Programı kapsamında desteklenen firmalar 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun kapsamından yararlanma imkanı yakalarlar. Bu kanun kapsamında;
Proje kapsamında görev alan Ar-Ge personelinin proje kapsamında görev aldığı süre oranınca
SGK İşveren Hissesi %50 oranında devlet tarafından desteklenir.
Proje kapsamında görev alan Ar-Ge personelinin proje kapsamında görev aldığı süre oranınca
tahakkuk eden Gelir Vergisinin %80’i devlet tarafından karşılanır.
Proje kapsamında görev alan Ar-Ge personelinin proje kapsamında görev aldığı süre oranınca
Damga Vergisinin tamamı devlet tarafından karşılanır.
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