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NEDEN
BİZ ARGE 

Merkezi 
Kurulumu

Target TTO Olarak biz;

TÜBİTAK
Teydeb 

Projeleri ARGE
Danıșmanlık

İnovasyon ruhunun ekosistem geneline yayılmasına 
destek veriyoruz.

ARGE kültürü kazandırmaya çalıșmalarının yanısıra  
bölgesel rekabet edebilirliği artırmayı hedefliyoruz.

Proje ișbirliklerinin sağlam zeminlerde ilerlemesi için 
destek veriyoruz.

Firmaların ARGE farkındalığının arrtırılmasına yönelik 
faaliyetler sürdürüyoruz.

Üniversite – Sanayi ișbiriği içeren altyapı proje 
bașvurularını hazırlıyoruz.
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Firma ile ilgili akademisyen(ler) proje içerik ve şartlarını karşılıklı olarak 
tespit eder, gizlilik sözleşmesi imzalayarak projelendirilmesine geçilir.3

TTO ile firma karşılıklı olarak proje ihtiyaçlarını belirler ve 
ihtiyaç duydukları akademisyenlerle biraraya getirilir. 2

Firmanın destek programlarına başvurması halinde proje 
hazırlama ve yazım hizmet destekleri TTO’dan alınır 4

Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda TTO 
firmaya proje yönetimi desteği verir.5

Ar-ge ihtiyacı olan firma proje önerisiyle TTO’ya başvurur.1

NASIL YAPARIZ?

Dünyada var olan, Türkiye’ye ithal edilen ve Türkiye’de üretilmeyen bir 
ürünü, kendi kaynaklarınızla geliștirerek prototip olarak üretmek,

Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak,

Yeni ürün geliștirmek,

Mevcut üretiminizde maliyetini düșürme çalıșmaları yapmak,

Üretim süreçlerinizde geliștirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),

Türkiye’de yerli olarak bulunmayan yazılım geliștirmek

ARGE Kapsamında 
Neler Değerlendirilir?
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Bütçe 
Sınırı

TUBİTAK DESTEK PROGRAMLARI

1507 KOBİ ARGE Bașlangiç Destek Programı

1501 Sanayi ARGE Projeleri Destekleme Programı

 

¨
500.000

¨ 
7.500

18
AY

% 75

Proje destek süresi 
en fazla 18 aydır.

Proje bütçesi 
¨  500.000’yi 

aşamaz.

Proje harcamaları 
için % 75 

hibe destek 
sağlanmaktadır.

Proje �kir sahibi 
araştırmacıya 

¨ 7.500 teşvik ödülü 
verilmektedir.

Proje harcamaları 
kapsamında, büyük 

kuruluşlar için
% 60 hibe destek 

verilmektedir. Proje harcamaları 
kapsamında, 
KOBİ’ler için 

% 75 hibe destek 
verilmektedir.

Proje bütçesinin 
% 10’u kadar genel 

gider desteği 
verilmektedir.

Süre 
Sınırı

% 60

%75

%10
Çağrı

duyurularında
 belirtilmektedir.

Çağrı
duyurularında

 belirtilmektedir.



Bütçe 
Sınırı

TUBİTAK DESTEK PROGRAMLARI

1507 KOBİ ARGE Bașlangiç Destek Programı

1501 Sanayi ARGE Projeleri Destekleme Programı

 

¨
500.000

¨ 
7.500

18
AY

% 75

Proje destek süresi 
en fazla 18 aydır.

Proje bütçesi 
¨  500.000’yi 

aşamaz.

Proje harcamaları 
için % 75 

hibe destek 
sağlanmaktadır.

Proje �kir sahibi 
araştırmacıya 

¨ 7.500 teşvik ödülü 
verilmektedir.

Proje harcamaları 
kapsamında, büyük 

kuruluşlar için
% 60 hibe destek 

verilmektedir. Proje harcamaları 
kapsamında, 
KOBİ’ler için 

% 75 hibe destek 
verilmektedir.

Proje bütçesinin 
% 10’u kadar genel 

gider desteği 
verilmektedir.

Süre 
Sınırı

% 60

%75

%10
Çağrı

duyurularında
 belirtilmektedir.

Çağrı
duyurularında

 belirtilmektedir.



TUBİTAK DESTEK PROGRAMLARI

1509 Uluslararası Sanayi ARGE Projeleri
 Destekleme Programı

1511 Öncelikli Alanlar Araștırma Teknoloji Geliștirme
 ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

1505 Üniversite-Sanayi İșbirliği Projeleri 
Destekleme Programı

Süre 
Sınırı

Bütçe 
Sınırı
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 Proje bütçesinin 
% 10’u kadar genel 

gider desteği 
verilmektedir.

Proje bütçesinin sınırı 
uluslararası programın 

koşullarına bağlıdır.

Destekleme Süresi, 
uluslararası projenin 

başlangıç ve bitiş 
tarihleri arasındadır.

 

Proje harcamaları 
kapsamında, büyük 

kuruluşlar için 
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% 60
destek

% 75
destek

 

 

 

 

¨
 

Proje bütçesi üst sınırı 
1.000.000’dir. Ayrıca, 

araştırmacılar için Proje 
Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve 

proje bütçesinin 
% 5’i Proje Kurum Hissesi 

olarak ödenir.

Proje destek 
süresi en fazla

24 aydır.

Müşteri kuruluşun KOBİ 
olması durumunda, proje 

bütçesinin % 75’i TÜBİTAK 

tarafından, % 25’i ise KOBİ 
tarafından karşılanır.

İstenmesi durumunda 
3 ay süreli 

¨ 10.000’lik �zibilite 
desteği sağlanır.

Müşteri kuruluşun büyük 
ölçekli kuruluş olması 

durumunda, proje 
bütçesinin % 60’ı TÜBİTAK 

tarafından, % 40’ı ise büyük 

ölçekli kuruluş tarafından 
karşılanır.

24
AY

% 75

¨
10.000 

1.000.000
¨

% 60
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enterprise europe

Avrupa İșletmeler Ağı 
Avrupa İş Desteği Yanınızda Sizin İşiniz, 

Bizim İşimiz... Avrupa İșletmeler Ağı (Enterprise Europe Network) projesi, ulusal koordinatörlüğü 
KOSGEB tarafından yürütülen COSME programı kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde AB 
mevzuatı, politikaları, standartları ve ticari ișbirliği olanakları konusunda bilgilendirmenin 
yanı sıra KOBİ’lere yeni teknolojiler ve teknoloji transferi alanında da destek sağlamak 
amacıyla faaliyet göstermektedir.

Avrupa İșletmeler Ağı projesi, 28 Avrupa Birliği ülkesi ile birlikte 60’dan fazla ülkede, 
Ticaret ve Sanayi odaları, Teknoloji Merkezleri, Araștırma Enstitüleri ve Gelișim 
Ajanslarının yer aldığı 600’den fazla ortak kurum ile birlikte 3.000’den fazla deneyimli 
personel ile 25 milyona yakın ișletmeyi birbirine bağlamaktadır.

AİA SOUTH-INNOGATE (Güney İnovasyon Kapısı) Konsorsiyumu Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü koordinatörlüğünde Gaziantep Sanayi Odası, 
Gaziantep Üniversitesi TARGET Teknoloji Transfer Ofisi, Gaziantep Üniversitesi 
TEKNOPARK, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Șanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile 
KOBİ’lere hizmet etmektedir.

Bölgede yer alan İșletmelerin uluslararası ișbirliği yapmalarını sağlamak amacıyla ticari 
yurt dıșı iș gezileri, ikili ișbirliği görüșmeleri, eșleștirme etkinlikleri ve çeșitli fuarlarda 
organizasyonlar düzenlemektedir. İșletmelerin ürün ve yeni teknolojileri temin 
edebilmeleri ve kendi ürün ve teknolojilerini uluslararası pazarlarda tanıtabilmeleri 
amacıyla, ișbirliği tekliflerini ve ihtiyaçlarını tanıtan profiller hazırlamakta ve bunların 
60’dan fazla ülkede duyurulmasını sağlamaktadır.  Aynı șekilde diğer ülkelerdeki 
ișletmelerden gelen ișbirliği tekliflerinin, çağrıların, programların bölge ișletmeleri ve 
girișimcilerine duyurulmasını sağlamaktadır.

AB’nin tüm Çerçeve Programlarından Bölge ișletmelerinin maksimum derecede 
faydalanmasını sağlamak amacıyla, bilgi günleri, eğitimler ve farklı etkinlikler 
düzenlemekte ve bu konuda girișimcilere danıșmanlık yapmaktadır.
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