
 
• Program kapsamında projelere sağlanacak desteklerle, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara 

sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, 
KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge 
desteklerinin geliştirilmesi ve inovatif faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

• Destek süresi proje bazında en fazla yirmi dört ay süreyle desteklenir. Kurul kararı ile projeler için 12 
aylık ek süre dahilinde uzatılabilir. Program kapsamında destek oranı %75’tir. Program kapsamında 
satın alınacak yerli makine, teçhizat ve yazılım için destek oranı %90’dır. 

• Programa, KOBİ tanımına uygun ve KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı İşletmeler başvuruda bulunabilir. 
Bununla birlikte, girişimciler de proje başvurusunda bulunabilir ve projenin kabul edilmesi durumunda 
şirketleşme sürecini KOSGEB projesi ile paralel olarak yürütülebilir. 

• Programa başvuru gerçekleştiren girişimciler, program kapsamında sıralanan desteklere ek olarak kira 
desteğinden faydalanır. Bu kapsamda, proje başvurusunda bulunan girişimci, projesinin kabul 
olmasının ardından işletmesini kurar ve kurum ile taahhütname imzalar. İşletmenin fiziki yerinin, 
teknopark sınırları dahilinde olması durumunda girişimci aylık azami 1250 TL olmak üzere toplam 
30.000 TL, teknopark sınırları haricinde olması durumunda ise aylık azami 1000 TL olmak üzere toplam 
24.000 TL kira desteği sağlanacaktır. Proje bütçe kalemlerinde yer alan “Başlangıç Sermayesi” desteği 
için yalnızca “girişimciler” faydalanabilir. Başlangıç Sermayesi desteği oranı %100’dür. 

• Programdan faydalanmak isteyen girişimciler aşağıdaki özellikleri taşımalılardır: 
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri tarafından ar-ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan başvuru tarihi 
itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde işletmesini kuranlar 

- Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki 
öğrenciler 
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- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini 
başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar 

- Öğretim elemanları olan kişiler GİRİŞİMCİ statüsünde proje başvurusunda bulunabilirler. 

• Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Proje başlama tarihi, projenin kabul edilmesi 
halinde kurumla imzalanan proje taahhütnamesinin imzalandığı ilk gün olarak kabul edilir. 

• Proje bütçesi aşağıdaki tablodan takip edilebilir: 

• Projede görev alacak personellerin niteliklerine göre üst limitlere dikkat edilmelidir. Personel giderleri 
kapsamında proje süresi boyunca, proje kapsamında faaliyet gösteren ön lisans personel için 1.500 
TL üst limitle gider talep edilebilir. Lisans mezunu personel için en fazla 2.000 TL, yüksek lisans 
mezunu personel için en fazla 2.750 TL, doktora derecesine sahip personel için en fazla 3.500 TL 
destek alınabilmektedir. Gider kapsamında beyan edilecek ücretler NET ücrettir ve AGİ giderleri hariçtir. 

• Proje programı kapsamında eş zamanlı proje yürütülemez. Ar-Ge İnovasyon Destek Programı için 
başvuru sayısı iki adettir. Aynı anda en fazla üç farklı proje programına ait projeler KOSGEB 
bünyesinde yürütülebilir. 

Desteklenen Giderler Destek Üst Limiti

İşlik Desteği

Kira Desteği
30.000 (Teknopark)

24.000 TL (Teknopark harici)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 TL

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

Personel Gideri Desteği 150.000 TL

Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 TL

Proje Danışmanlık Desteği 25.000 TL

Eğitim Desteği 5.000 TL

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000 TL

Proje Tanıtım Desteği 5.000 TL

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 TL

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000 TL
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• Kredi kullanılan projelerde, geri ödemeler, projenin tamamlanmasından altı ay sonra başlar ve üçer 
aylık periyotlarla sekiz eşit taksitle gerçekleştirilir. Geri ödemelerden faydalanabilmek için teminat 
mektubu gerekmektedir. 

• Proje sahibi başvuru aşamasında aşağıdaki aşamaları izlemelidir: 
1. KAYS Sistemi üzerinden KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Destek Programı’na başvuru gerçekleştirilip- 

gerçekleştirilemeyeceği kontrol edilir. Aşağıda sıralanan kriterler SAĞLANMIYORSA, KAYS sistemi 
otomatik olarak proje başvurusuna kapalı olacaktır: 

- KOSGEB Destek Yönetmeliği çerçevesinde firmanın faydalandığı toplam proje sayısı 
- KOBİ Bilgi Beyannamesi’nin geçerli olup olmadığı 

2. Başvuru uygunluğu sonrasında proje hazırlanır, ekleriyle birlikte KAYS sistemine yüklenir. 
3. KOSGEB Uzmanı başvuruyu ön değerlendirmeye alır. Eksiklikler ve/veya revizyon taleplerini 

firmaya iletir. 
4. Kurum, ön değerlendirme süreçleri tamamlanmış projeleri komiteye gönderir. Komite toplanma 

tarihinde, firma ilgili KOSGEB birimine davet edilerek projesinin sunumunu gerçekleştirir. 
Projenin desteklenebilmesi için, projeye en az üç kurul üyesinin 60 puan vermesi ve proje 
ortalama puanının 60 olması gerekir. 

5. Kurul kararına bağlı olarak istenen revizyonlar 15 gün içerisinde tamamlanır. Desteklenen 
projelerde ise karar, 15 gün içerisinde yazılı olarak firmaya bildirilir. 

6. Onaylanan projelerde, karar bildirim tarihi itibariyle işletmeler için 30 gün, girişimciler için 60 gün 
taahhütname imzalama süresi verilir. 

7. Projede onaylanan bütçe kalemleri KAYS üzerine kurum tarafından tanımlanır. Proje sahibi ilgili 
destek kalemine ilişkin satın alma işlemleri gerçekleştireceğini sistem üzerinden beyan eder ve 
daha sonra ilgili gider kalemi belgeleri ile birlikte KOSGEB’e başvurur. 

8. Üçer aylık periyotlarla proje sahibi, izleme raporlarını hazırlayarak KAYS üzerinden yükler. 
9. Projenin tamamlanmasının ardından 1 sene sonra KOSGEB Uzmanı firmayı ziyaret eder ve proje 

sonuçlarını değerlendirir. 

• Projenin reddedilmesi halinde 15 gün için bir defaya mahsus olarak karara itiraz etme hakkı 
bulunmaktadır. 

• Kira ve işlik desteğinden yalnızca girişimci statüsünde programa kayıt olan işletmeler için geçerlidir. 

• Destek kapsamında satın alınacak makineler, yeni veya ikinci el olabilir. Makinenin yerli olması 
durumunda, ilgili teçhizat için “yerlilik belgesi” şartı aranır. 

• Projeye danışmanlık verecek işletme/kişiler; yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer 
Ofislerinden, Teknoparklarda işletmesi bulunan öğretim elemanlarından veya kamu kurum/kuruluşları 
tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerinden; teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vb. 
konularda alınacak hizmet giderlerini kapsar. 
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• Proje kapsamında tanıtım materyalleri için tanıtım desteğinden faydalanılabilir. Hazırlatılan/bastırılan 
broşür/katalog, CD, web sayfası ve mobil tabanlı uygulamalarda KOSGEB logosu ve internet adresinin 
(www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir. 

• Proje konusuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı ve fuar/teknolojik 
işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım (bulunulan yerden yurtiçi ve yurt dışı etkinliğin düzenlendiği şehire/
ülkeye veya birden fazla şehire/ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye/ şehirden şehire yapılan havayolu/ 
karayolu/ demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri), konaklama ve katılım/giriş 
giderlerini kapsar.  Seyahatten yalnızca proje personelleri faydalanabilir. Yurt içi seyahatler için üst limit 
1.000 TL, yurt dışı seyahatler için üst limit 3.000 TL’dir. 

• Test, analiz, belgelendirme desteği çerçevesinde,  destek kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile 
üniversiteden alınacak hizmetler ile yurt dışında akredite olan laboratuvarlardan alınacak hizmetler 
değerlendirilebilir. KOSGEB Laboratuvarlarından alınacak hizmetler destek kapsamı dışındadır.
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