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ÖnsözKOlay B‹lgi Seti'ne, KOB‹'lerimizin ilgi duyaca¤› ve
baflvuru kayna¤› olarak istifade edece¤i yeni
k›lavuzlar eklenmesine yönelik çal›flmalar›m›z
devam etmektedir. Bu çal›flmalar sonucu “Sanayide
‹novasyon Yönetimi” (16), “5S K›lavuzu” (17),
“Stratejik Yönetim K›lavuzu” (18) ve “‹nsan
Kaynaklar› Yönetimi” (19) adl› kitapç›klar seriye
eklenmifltir.

‹stanbul Sanayi Odas› olarak, sanayimizin rekabet
gücünün art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar› için KOlay
B‹lgi Seti'nde yer alan k›lavuzlar›n haz›rl›¤›nda
eme¤i geçen ‹SO-KATEK üyelerine teflekkür
ediyoruz.

Kolay B‹lgi Seti içerisinde yer alan kitapç›klar›m›z›n
üyelerimize ve tüm sanayi kurulufllar›m›za yararl›
olmas›n› diliyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

C.Tan›l KÜÇÜK

‹stanbul Sanayi Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

‹stanbul Sanayi Odas› Kalite ve ‹htisas Kurulu
(‹SO-KATEK), baflta ‹stanbul Sanayi Odas› 
üyeleri olmak üzere Türk sanayiinin, kalite

ve teknoloji konular›nda ihtiyaç duyduklar› bilgiye,
çabuk, etkin ve verimli bir flekilde ulaflabilmelerine
katk›da bulunmak amac›yla 1999 y›l›nda
kurulmufltur ve o tarihten bu yana çal›flmalar›n›
aral›ks›z olarak devam ettirmektedir.

“Türk sanayiinin yüksek ve sürdürülebilir bir rekabet
gücü kazanmas›” misyonu do¤rultusunda, sanayi,
üniversite ve kamu temsilcilerinin gönüllü kat›l›m›yla
oluflan ‹SO-KATEK bünyesinde, geçti¤imiz
dönemde, KOB‹'lere yönelik kolay anlafl›l›r ve
uygulanabilir baz› temel kavram ve teknikleri içeren
rehber kitapç›klardan oluflan “Kolay Bilgi Seti”
haz›rlanm›flt›r.

‹lk bask›s› 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen “Kolay Bilgi
Seti”ne her y›l yeni kitapç›klar ilave edilmektedir.
Hâlihaz›rda Set içerisinde, KOB‹ Yönetim Yaklafl›m›
(1), Endüstriyel Tasar›m (2), Ürün Gelifltirme (3),
Yeni ‹fl Gelifltirme (4), Fikrî Haklar (5), Sanayiye
Sa¤lanan Devlet Destekleri (6), Sanayide
Özde¤erlendirme (7), AB Çerçeve Programlar El
Kitab› (8), Proje Yönetimi (9), Yenilikçilik ve Ar-
Ge Destekleri (10), Sanayide Sürekli Geliflme için
Kaizen (11), Markalaflma (12), Toplam Verimli
Yönetim (13), Alt› Sigma (14) ve Yeni Ürün ve
Tesis Yat›r›mlar›nda Fizibilite (15) kitaplar›
kitapç›klar› yer almaktad›r.

‹
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1. Teknoloji, Yenilikçilik, Ar-Ge, Teknoloji
Yöntemi, Teknoloji Gelifltirme

Son 20 y›lda, bilgi teknolojilerinin yayg›laflmas›,
ulafl›m olanaklar›n›n artmas› ve sermayenin kolayca
yer de¤ifltirmesi pazarlar›n genifllemesine ve
üretimde iflçilik maliyetlerinin nispeten daha düflük
oldu¤u geliflmekte olan ülkelere göç etmesine
neden olmufltur. Bu nedenle, ulusal ve bölgesel
flirketler küresel boyutta düflünme ve hareket etme
gere¤i ile karfl› karfl›ya kalm›fllard›r. Firmalar, bir
yandan de¤er zincirinin önemli halkas› olan üretimin
ihtiyaç duydu¤u insan gücünü daha düflük maliyetle
elde edebilmek üzere kendi co¤rafi alanlar›n›n
d›fl›nda aray›fllara giderken, öte yandan de¤er
zincirinin di¤er halkalar› olan finans, Ar-Ge, tasar›m,
ürün gelifltirme, tedarik, pazarlama, sat›fl ve sat›fl
sonras› hizmetlerini, katma de¤eri daha yüksek
faaliyetler haline getirerek, bir gelir dengesi kurmay›
hatta kendi lehlerine çevirmeyi hedeflemifllerdir.
Bu halkalardan Ar-Ge, tasar›m ve ürün gelifltirme,
flirketlerin rekabet üstünlüklerini korumak için
özellikle üzerinde durmalar› gereken ve kolay elde
edilmeyen yetkinliklere ba¤l› en önemli faaliyetlerdir.
Özetle, firmalar›n yaflamlar›n› sürdürebilmeleri, tescil
ve patentlerle korunmufl inovatif (yenilik içeren),
özgün markalar›n ve tasar›m ürünlerinin birbiri ard›
s›ra pazara sunulmas›na ba¤l› hale gelmifltir.

Sanayimizin iç ve d›fl pazarlarda rekabet edebilmesi
için h›zla de¤iflim göstermesi, katma de¤eri yüksek
ürünlere ve hizmetlere yönelmesi gerekmektedir.
Bu ise ancak, sanayinin, Ar-Ge, inovasyon,
endüstriyel tasar›m, ürün ve teknoloji gelifltirme
faaliyetlerinin önemini kavrayarak bu faaliyetlere
gerekli önemi vermesiyle sa¤lanabilir. Dünya rekabet
flartlar›nda, bu faaliyetlerin sa¤layaca¤› avantajlar›n
deneyimli flirketlerden transferi, ürün tasar›m›,
know-how lisans› alarak veya onlar›n ürünlerinden

esinlenerek elde edilmesi pek kolay olmamaktad›r.
fiirketlerin, t›pk› finanslar›n›, ifl gücünü, üretimi,
demirbafllar›n›, sat›fl ve pazarlama faaliyetlerini
yönettikleri gibi, bu faaliyetleri de ö¤renerek
planlamalar› ve yönetmeleri gerekmektedir.

Ülkemizin rekabet gücünü ve refah seviyemizi
yak›ndan ilgilendiren bu kritik noktada kamu
politikalar›n›n çok önemli bir fonksiyonu
bulunmaktad›r. Ülkemizde de bu politikalar
do¤rultusunda gelifltirilmifl çeflitli araçlar ile,
flirketlerimizin daha inovatif olabilmesi için gereken
teknolojileri ö¤renmeleri ve üretmeleri, ihtiyaç
duyduklar› bilgiye ulaflmalar› yönünde çeflitli
destekler sa¤lanmaktad›r.

Dünya Ticaret Örgütü kurallar› kapsam›nda,
devletlerin halen uygulayabildi¤i say›s› k›s›tl› destekler
aras›nda yer alan “Yenilikçilik ve Ar-Ge Destekleri”nin
de 2013 y›l›nda yürürlükten kald›r›lmalar› söz
konusudur.

KOlay B‹lgi Seti’nin, 10. kitab› olan “Yenilikçilik
ve Ar-Ge Destekleri K›lavuzu”, ‹SO üyelerinin
sürdürülebilir rekabet gücünün art›r›lmas› yönünde,
firmalar›n gerek kendi ifl alanlar›nda, gerekse
f›rsatlar›n daha yüksek düzeyde olabilece¤i yeni
veya farkl› alanlardaki baflar›lar›na destek olacak
bu imkanlardan yararlanabilmelerini sa¤lamak
amac›yla haz›rlanm›flt›r.

1.
Teknoloji,

Yenilikçilik,
Ar-Ge,

Teknoloji
Yöntemi,
Teknoloji

Gelifltirme
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2. TEMEL KAVRAMLAR

2.1. Tan›mlar

BTYK 2005/7 tarihli karar›yla, AB Frascati, Oslo
ve Canberra K›lavuzlar›’n›n tüm kamu kurum ve
kurulufllar›nda Ar-Ge istatistiklerinin toplanmas›,
Ar-Ge ve Ar-Ge deste¤i kapsam›na giren konular›n
belirlenmesi ve ilgili di¤er hususlarda referans
olarak kullan›lmas› onaylanm›flt›r.

Frascati K›lavuzu1:  Araflt›rma ve deneysel
gelifltirme taramalar› için önerilen standart
uygulamalar› içerir.

Oslo K›lavuzu2: TÜB‹TAK Yay›nlar› Teknolojik
yenilik verilerinin toplanmas› ve yorumlanmas› için
önerilen ilkeleri içerir.

Canberra K›lavuzu3: Bilim ve teknoloji konusunda
çal›flan insan kaynaklar›n›n ölçümü konular›n› içerir.

Bu bölümde yer alan tan›mlar, Frascati, Oslo ve
Canberra K›lavuzlar›’ndan al›nm›flt›r.

Ar-Ge: Araflt›rma ve deneysel gelifltirme (Ar-Ge),
insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluflan bilgi
da¤arc›¤›n›n art›r›lmas› ve bu da¤arc›¤›n yeni
uygulamalar tasarlamak üzere kullan›lmas› için
sistematik temelde yürütülen yarat›c› çal›flmalard›r.
Ar-Ge terimi;

Temel araflt›rma, görünürde herhangi bir özel
uygulamas› veya kullan›m› bulunmayan ve öncelikle
olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine
ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel
veya teorik çal›flmalar,

Uygulamal› araflt›rma, belirli bir pratik amaç veya
hedefe yönelik yeni bilgi elde etme amac›yla
yürütülen özgün araflt›rmalar,

Deneysel Gelifltirme, araflt›rma ve pratik deneyimden
elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni

malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar
üretmeye, yeni süreçler, sistemler ve hizmetler
tesis etmeye ya da halen üretilmifl veya kurulmufl
olanlar› önemli ölçüde gelifltirmeye yönelik
sistemli çal›flmalar, olmak üzere üç temel faaliyeti
kapsamaktad›r.

Yenilik: Bir yenilik, iflletme içi uygulamalarda,
iflyeri organizasyonunda veya d›fl iliflkilerde
yeni veya önemli derecede iyilefltirilmifl bir
“ürün (mal veya hizmet)”, veya “süreç”,
yeni bir “pazarlama yöntemi” ya da yeni
b i r  “organ izasyone l  yöntemin”
gerçeklefltirilmesidir. Bu aç›dan teknolojik
yenilik süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik, mali
ve ticari etkinli¤i içerir. fiekil, renk ve
dekorasyondaki de¤ifliklikler gibi bütünüyle
görsel ve estetik de¤ifliklikler ile ürünün yap›,
nitelik ve performans›n› teknik aç›dan
de¤ifltirmeyen, küçük tasar›m ve görünüm
farklar›ndan ibaret basit de¤ifliklikler yenilik
say›lmaz.

Üründe Yenilik: Bir ürün yenili¤i, mevcut
özellikleri veya öngörülen kullan›mlar›na göre
yeni yada önemli derecede iyilefltirilmifl bir mal
veya hizmetin ortaya konulmas›d›r. Bu; teknik
özelliklerde, bileflenler ve malzemelerde,
birlefltirilmifl yaz›l›mda, kullan›c›ya sa¤lad›¤›
kolayl›kta ve di¤er ifllevsel özelliklerinde önemli
derecede iyilefltirmeleri içermektedir. Küçük
çapl› de¤ifliklikler veya iyilefltirmeler, rutin
yükseltmeler (upgrade), düzenli mevsimsel
de¤ifliklikler (konfeksiyon modelleri gibi), di¤er
müflteriler için üretilen ürünlere k›yasla önemli
derecede farkl› özellikler içermeyen, tek bir
müflteri için yap›lan uyarlamalar, bir mal veya
hizmetin ifllevini, öngörülen kullan›m›n› yada
teknik özelliklerini de¤ifltirmeyen tasar›m

2.
Temel
Kavramlar

Frascati K›lavuzu
1,

OECD 2002, TÜB‹TAK
Yay›nlar›

Oslo K›lavuzu
2
OECD

/Avrupa Birli¤i 2005,
TÜB‹TAK Yay›nlar›

Canberra K›lavuzu
3

OECD 1995, TÜB‹TAK
Yay›nlar›
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de¤ifliklikleri, di¤er teflebbüslerden sat›n al›nan mal
ve hizmetlerin yeniden sat›fla sunumu ürün yenili¤i
say›lmaz.

Süreçte Yenilik: Bir süreç yenili¤i, yeni veya önemli
derecede iyilefltirilmifl bir üretim veya teslimat
yönteminin gerçeklefltirilmesidir. Bu yenilik,
teknikler, teçhizat ve/veya yaz›l›mlarda önemli
de¤ifliklikleri içermektedir. Geleneksel üretim
tesislerinde üretilemeyen, halen üretilmekte olan
veya yeni ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde
kullan›lan bir yöntem teknolojik aç›dan yeni bir
üretim yöntemi say›l›r. Küçük çapl› de¤ifliklikler
veya iyilefltirmeler, zaten kullan›mda bulunanlara
çok benzer imalat veya lojistik sistemleri ilavesi
arac›l›¤›yla üretim veya hizmet kapasitelerinde bir
art›fl birer süreç yenili¤i de¤ildir.

Pazarlama Yönteminde Yenilik: Bir pazarlama
yenili¤i, ürün tasar›m› veya ambalajlamas›, ürün
konumland›rmas›, ürün tan›t›m› (promosyonu)
veya fiyatland›rmas›nda önemli de¤ifliklikleri
kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir. Öte
yandan, ürün tasar›m› veya ambalajlamas›nda,
ürün konumland›rmas›nda, ürün promosyonunda
veya fiyatlamas›nda önceden kullan›lm›fl olan
pazarlama yöntemlerine dayanan de¤ifliklikler,
pazarlama araçlar›nda dönemsel, düzenli veya
di¤er rutin de¤ifliklikler, yeni bir co¤rafik pazar›
yada yeni bir pazar kesimini hedeflemek amac›yla
önceden uygulanm›fl pazarlama yöntemlerinin
kullan›m› pazarlama yenili¤i kapsam›na girmezler.

Organizasyonel Yenilik: Firman›n ticari
uygulamalar›nda, iflyeri organizasyonunda veya
d›fl iliflkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem
uygulanmas›d›r. Ticari uygulamalarda, iflyeri
organizasyonunda ya da d›fl iliflkilerde, firmada
zaten kullan›mda olan organizasyonel yöntemlere
dayal› de¤ifliklikler, yeni bir organizasyonel yöntem

efllik etmedi¤i sürece  yönetim stratejisindeki
de¤ifliklikler, di¤er firmalarla birleflme veya di¤er
firmalar› sat›n alma birer organizasyonel yenilik
olarak kabul edilmezler.

‹lk Madde ve Malzeme Giderleri: Her türlü direkt
ilk madde, yard›mc› madde, iflletme malzemesi, ara
mamul, yedek parça ve benzeri giderleri ile
amortisman uygulamas›na konu olmayan maddi ve
gayri maddi k›ymet iktisaplar›na iliflkin giderleri kapsar.
Hammadde ve di¤er malzeme stoklar›ndan Ar-Ge
faaliyetlerinde fiilen kullan›lan k›sma iliflkin maliyetler
Ar-Ge harcamas› kapsam›ndad›r. Bu nedenle, henüz
Ar-Ge faaliyetlerinde kullan›lmam›fl olan hammadde
ve di¤er malzemelere iliflkin maliyetler tutarlar›n›nstok
hesab›nda, kullan›lan, sat›lan yada elden ç›kar›lanlar›n
da stok hesab›ndan mahsup edilmek suretiyle
izlenmesi gerekmektedir.

Personel Giderleri: Ar-Ge faaliyetlerinin
yürütülmesi amac›yla çal›flt›r›lan ve faaliyetin
gerektirdi¤i nitelikte personel ile ilgili olarak
tahakkuk ettirilen ücretler ile bu mahiyetteki
giderlerdir. ‹flletmenin Ar-Ge departman›nda
çal›flt›r›lan hizmetliler ve benzeri vas›fs›z personel
ile Ar-Ge departman›na tahsis edilmemifl olup
günün bir k›sm›nda Ar-Ge departman›nda çal›flan
personele ödenen ücretler bu kapsamda
de¤erlendirilmeyecektir.

Genel Giderler: Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek
amac›yla elektrik, su, gaz, bak›m - onar›m, haberleflme,
nakliye ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullan›lan makine ve
teçhizata iliflkin bak›m ve onar›m giderleri gibi Ar-
Ge faaliyetinin devaml›l›¤›n› sa¤lamak için katlan›lan
di¤er giderleri kapsar. Sigorta giderleri, Ar-Ge
faaliyetlerinin bizzat yürütülmesi amac›yla kullan›lan
tesis için ödenen kira giderleri ile kitap, dergi ve
benzeri bilimsel yay›nlara ait giderler bu kapsamdad›r.



Bu giderlerin, Ar-Ge harcamas› olarak
de¤erlendirilebilmesi için, Ar-Ge departman›nda fiilen
kullan›ld›¤›n›n tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir.
Çeflitli k›staslara göre genel iflletme giderleri üzerinden
hesap l anacak  pay l a r  bu  kapsamda
de¤erlendirilmeyecektir.

D›flar›dan Sa¤lanan Fayda ve Hizmetler: Normal
bak›m ve onar›m giderleri d›fl›nda Ar-Ge
faaliyetleriyle ile ilgili olarak iflletme d›fl›nda yerli
veya yabanc› di¤er kurum ve kurulufllardan mesleki
veya teknik destek al›nmas› veya bunlara yapt›r›lan
analizlerle ilgili olarak yap›lan ödemelerle, bu
mahiyetteki di¤er ödemelerdir.

Vergi, Resim ve Harçlar: Do¤rudan Ar-Ge faaliyetlerine
iliflkin olan ve gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n
tespitinde gider olarak dikkate al›nan ayni vergi,
resim ve harçlar› kapsar. Do¤rudan Ar-Ge
faaliyetlerinin yürütüldü¤ü gayrimenkuller için ödenen
vergiler, Ar-Ge projesinde kullan›lmak üzere ithal
edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile benzeri vergi,
resim ve harçlar bu kapsamdad›r.

Amortisman ve Tükenme Paylar›: Do¤rudan Ar-
Ge faaliyetlerinde kullan›lan bina, makine-tesis ve
cihazlar, tafl›tlar, döfleme ve demirbafl gibi maddi
ve maddi olmayan duran varl›klar için ayr›lan
amortisman ve tükenme paylar›ndan oluflur. Ar-Ge
faaliyetleri d›fl›nda di¤er faaliyetlere tahsis edilen
sabit k›ymetlere iliflkin olarak ayr›lan amortismanlar
Ar-Ge harcamas› kapsam›nda bulunmamaktad›r.
Di¤er taraftan, iktisadi k›ymetin münhas›ran Ar-Ge
faaliyetlerinde kullan›lmas› ve bu kullan›m›n sürekli
olmas› gerekmektedir. Ar-Ge departman› d›fl›nda
baflka faaliyetlerde de kullan›lan iktisadi k›ymetlere
iliflkin amortismanlar Ar-Ge harcamas› kapsam›nda
bulunmamaktad›r.
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Finansman Giderleri: Ar-Ge projesi baz›nda yerli,
yabanc› ve uluslararas› kurumlardan temin edilen
kredilere iliflkin finansman giderleridir.

‹flgücü Maliyetleri:  Y›ll›k maafllar ve prim
ödemeleri, tatil ödemeleri, emekli fonlar›na katk›
paylar› ve di¤er sosyal güvenlik ödemeleri, bordro
vergileri ve benzeri yan ödemelerle ilgili di¤er tüm
maliyetleri içerir. Yenilik faaliyetleri içerisinde yer
almayan personelin iflgücü maliyetleri, bu
hesaplaman›n d›fl›nda tutulmal› ve di¤er cari
maliyetlerle birlikte ele al›nmal›d›r.

Yenilik için Yap›lan Sermaye Harcamalar›:
Yenilik faaliyetlerinde kullan›lan sabit varl›klar
için yap›lan y›ll›k gayri safi harcamalard›r.
Gerçeklefltirildikleri dönem için tam olarak
belirtilmeli ve bir amortisman ö¤esi olarak
gösterilmemelidirler. Bunlar;

Ar-Ge için edinilen arsalar; örne¤in test arazileri,
laboratuar alanlar› ve pilot tesisler ve önemli
iyilefltirmeler, de¤ifliklikler ve onar›mlar dahil, infla
edilen veya sat›n al›nan binalar.

Araçlar ve ekipmanlar, yaz›l›m dahil, Ar-Ge
araflt›rmalar›nda kullan›lmak üzere edinilen ana araç
ve ekipmanlar.

Bilgisayar Yaz›l›m›: Ar-Ge çal›flmalar›nda
kullanmak üzere ayr› olarak belirlenebilir bilgisayar
yaz›l›m›n›n al›m›, sat›n al›nan bilgisayar yaz›l›mlar›n›n
y›ll›k lisans ücretleri.

Di¤er Cari Maliyetler: Belirli bir y›l içerisinde firma
taraf›ndan yürütülen yenilik faaliyetlerini
desteklemek için kullan›lan ve sermaye harcamas›
niteli¤inde olmayan malzeme, hizmet ve ekipman
maliyetini  içerir.

Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekni¤in uygulanmas›
ile ilgili gerekli alet, makine ve malzemeleri
gelifltirebilme bilgisidir.
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2.2. Ar-Ge Faaliyetleri Nelerden Oluflmaktad›r?

Yap›lan bir harcaman›n Ar-Ge indirimine konu
edilebilmesi için Ar-Ge faaliyeti kapsam›nda yap›lm›fl
olmas› gerekir. Bu çerçevede Ar-Ge faaliyetleri
flunlard›r:

• Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri
gidermek ve amac›yla, bilim ve teknolojinin geliflmesini
sa¤layacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,

• Yeni üretim yöntem, süreç ve ifllemlerinin
araflt›r›lmas› veya gelifltirilmesi,

• Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar,
gereçler, ifllemler, sistemlere yönelik olarak yeni
yöntemler gelifltirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi,

• Bir ürünün maliyetini düflürücü, kalite, standart veya
performans›n› yükseltici yeni tekniklerin/teknolojilerin
araflt›r›lmas›,

• Yeni ve özgün tasar›ma dayanan yaz›l›m faaliyetleri.

2.3. Hangi Faaliyetler Ar-Ge Faaliyeti De¤ildir?

Afla¤›da say›lan faaliyetler Ar-Ge faaliyetleri
kapsam›nda de¤erlendirilmez.

• Pazar araflt›rmas› ya da sat›fl promosyonu,

• Kalite kontrol,

• Sosyal bilimlerdeki araflt›rmalar,

• Petrol, do¤algaz, maden rezervleri arama ve
sondaj faaliyetleri,

• ‹cat edilmifl yada mevcut gelifltirilmifl süreçlerin
kullan›m›,

• Biçimsel de¤ifliklikler (yukar›da Ar-Ge faaliyeti
olarak ifade edilen amaçlara yönelik olmayan flekil,
renk, dekorasyon vb. gibi estetik ve görsel
de¤ifliklikler),

• Bilimsel ve teknolojik yenilik do¤urmayan rutin
faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için
kullan›lan program, yaz›l›m vs, üretilen prototiplerin
rutin ayarlamalar›),

3. DESTEKLER:
HANG‹

KURUMLAR,
HANG‹

DESTEKLER‹
NASIL

SA⁄LIYOR

• ‹lk kurulufl aflamas›nda kurulufl ve örgütlenmeyle
ilgili araflt›rma giderleri,

• Numune verilmek amac›yla prototiplerden
kopyalar ç›kar›l›p da¤›t›lmas› ve reklam amaçl›
tüketici testleri.

3. DESTEKLER:HANG‹ KURUMLAR, HANG‹
DESTEKLER‹ NASIL SA⁄LIYOR

3.1. TÜB‹TAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumu

1963 y›l›nda, “do¤a bilimlerinde temel ve
uygulamal› araflt›rmalar› düzenlemek, koordine
etmek ve özendirmek” amac› ile kurulan Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu TÜB‹TAK,
bilimsel ve teknolojik alanlarda araflt›rma ve
teknolojik geliflmeyi, ulusal ekonomik kalk›nma
hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek,
desteklemek ve özendirmekle görevli, idari ve mali
özerkli¤e sahip bir kurulufltur. TÜB‹TAK,
Baflbakanl›¤›n “ilgili” kurulufllar›ndan, olup özel
hukuk hükümlerine tabidir.

TÜB‹TAK, Türkiye’yi uluslararas› platformlarda
gerçekleflen bilim ve teknoloji iflbirli¤i faaliyetlerinde
temsil etmektedir. Bununla beraber Türkiye’nin
Alt›nc› Çerçeve Program›na kat›l›m›, TÜB‹TAK’›n
bu alandaki sorumluluklar›n› önemli ölçüde
artt›rm›flt›r.

3.1.1. TEYDEB Teknoji ve Yenilik Destek
Programlar› Baflkanl›¤›

TÜB‹TAK, devletin sanayi kurulufllar›nda araflt›rma
ve teknoloji faaliyetlerini teflvik etmek üzere
vermeyi öngördü¤ü düzenlemek üzere 1993’de
T‹DEB Teknoloji ‹zleme ve De¤erlendirme
Baflkanl›¤›’n›n kurulmas› ile endüstriyel ATG
Araflt›rma - Teknoloji Gelifltirme Faaliyetlerini
desteklemeyebafllam›flt›r. T‹DEB, TÜB‹TAK Bilim
Kurulunun 21 Ocak 2006 tarihli toplant›s› ile
“Teknoloji ve Yenilik Programlar› Baflkanl›¤›”
(TEYDEB) ad›n› alm›flt›r.
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ortakl›klar bu program kapsam›nda baflvuru
yapamazlar.

UYARI: Proje konusuyla ilgili en az lisans derecesine
sahip herhangi bir proje personelinin bulunmad›¤›
projeler, hakem atamas› yap›lmadan ret önerisiyle
ilgili teknoloji grubu yürütme komitesine
sunulmaktad›r.

Destek Oran›

Baflvuruda bulunan kurulufllar›n sektör ve ölçe¤ine
bak›lmaks›z›n, temel destek oran› %50'dir. Personel
harcamalar›, temel destek oran›ndan ba¤›ms›z
olarak kuruluflun Büyük firma, KOB‹ veya Teknopark
firmas› olmas› durumlar›na göre farkl› oranlarda
desteklenir. Ayr›ca doktoral› personel harcamas›n›n
tamam› (%100 oran›nda) desteklenir. Toplam
destek oran›; temel destek oran›, personel destek
oran› ve afla¤›da belirtilen koflullarda verilen ilave
desteklerle beraber en fazla %60 olabilir.

‹lave destek afla¤›da s›ralanan durumlarda verilir:

• Projeye ortak baflvuru yap›ld›ysa,

• Özgün ürünlerden kaynaklanan sat›fl has›lat› 
varsa,

• Yurtiçi Ar-Ge kurulufllar›ndan (Türkiye'deki bir
üniversite ve/veya TÜB‹TAK'a ba¤l› kurumlardan)
Ar-Ge hizmeti sat›n al›n›yorsa,

• Kurulufl teknoparkta yerleflik ise,

• Ar-Ge faaliyeti öncelikli teknoloji alan›nda ise

3.1.1.1 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek  Program›
(Kod 1501)

Program›n Amac› ve Kapsam›

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Program›n›n amac›, firma düzeyinde katma de¤er
yaratan kurulufllar›n araflt›rma-gelifltirme (Ar-Ge)
çal›flmalar›n› teflvik etmek, nitelikli ve yenilikçi
faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk
sanayisinin Ar-Ge yetene¤inin yükseltilmesine
katk›da bulunmakt›r. Bu kapsamda; Türkiye'de
yerleflik, katma de¤er yaratan kurulufllar›n Ar-Ge
nitelikli proje harcamalar›n›n, %60'a varan
oranlarda geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi
amaçlanmaktad›r.

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program› ile
yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesinin veya
standard›n›n yükseltilmesi, maliyet düflürücü
nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim
teknolojilerinin gelifltirmesi konular›nda yürütülen
Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Kimler Baflvurabilir?

Sektör ve büyüklü¤e bak›lmaks›z›n firma düzeyinde
katma de¤er yaratan, bir veya birden çok gerçek
veya tüzel kifliye ait olan ve Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Program› uygulama esaslar›nda
belirtilen flartlar› sa¤layan, Türkiye'de yerleflik tüm
sermaye flirketleri proje baflvurusunda bulunabilir.

Ancak kanuni ve ifl merkezi yurtd›fl›nda bulunan
iflletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki
Türkiye'de yerleflik temsilcilik ve flubeleri ile vak›flar,
dernekler ve bunlar›n iktisadi iflletmeleri,
kooperatifler, birlikler, flah›s flirketleri ve adi



3.1.1.2 Proje Pazarlar› Destekleme Program›
(Kod 1503)

Program›n Amac›

Proje pazarlar›n›n tan›m› çerçevesindeki proje
fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüfl al›flveriflinin
sa¤lanmas›na ve  Ar-Ge projelerine iliflkin teknolojik
ve finansal iflbirliklerinin oluflturulmas›na yönelik
üniversite, araflt›rma ve özel sektör kurulufllar›ndan
temsilcilerin bir araya gelerek aktif  kat›l›mlar›yla
düzenlenecek ulusal veya uluslararas›  etkinlik
harcamalar›n›n desteklenmesidir.

Kimler Baflvurabilir?

Proje Pazar› etkinli¤inde en az bir üniversite ile,

• Sanayi Odas›,
• Ticaret Odas›,
• Ticaret ve Sanayi Odas›,
• ‹hracatç› Birli¤i'nden

herhangi biri veya daha fazlas›n›n kat›l›mc› olmas›
zorunlu olup, bu kat›l›mc› kurulufllardan (üniversite,
sanayi odas›, ticaret odas›, ticaret ve sanayi odas›,
ihracatç› birli¤i)  herhangi biri TÜB‹TAK'a etkinlik
iç in destek baflvurusunda bulunabi l i r .

Destek Oran› ve Miktar›

TÜB‹TAK taraf›ndan belirlenen üst s›n›r› geçmeyecek
biçimde, etkinli¤i düzenleyen kuruluflun talebinin
uygun görülen k›sm› iç in hibe destek
sa¤lanmaktad›r. (2011 y›l›nda her bir etkinlik
için toplam destek tutar› en fazla 20.000 (yirmi
bin) TL, söz konusu etkinli¤in uluslararas›
kat›l›ml› olmas› durumunda toplam destek
tutar› en fazla 25.000 (yirmi befl bin) TL olarak
belirlenmifltir.) Destek ödemeleri etkinlik öncesi
yap›lmaktad›r.

Desteklenen Giderler

Program kapsam›nda desteklenen proje
faaliyetlerinde afla¤›daki giderler desteklenir:

a) Personel giderleri,

b) Seyahat (yaln›zca ulafl›m) giderleri,

c) Alet, teçhizat, yaz›l›m ve yay›n al›m giderleri,

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜB‹TAK'a ba¤l› Ar-
Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kurulufllar› ve
benzeri Ar-Ge kurum ve kurulufllar›na yapt›r›lan
Ar-Ge hizmet giderleri,

e) Yurtiçi ve yurtd›fl› dan›flmanl›k hizmeti ve di¤er
hizmet al›m giderleri,

f) Malzeme ve sarf giderleri.

Proje Süresi

Destek süresi proje baz›nda en fazla 36 (otuz alt›)
ayd›r. Bu süre hiçbir flekilde afl› lamaz.

Nas›l Baflvurulur ?

Destek program›na proje baflvurular› sadece
elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr
adresindeki çevrimiçi (online) uygulama
(Proje De¤erlendirme ve ‹zleme Sistemi
- PROD‹S) üzerinden yap›labilmektedir. Söz
konusu adresteki aç›klamalar ve bilgilendirmeler
do¤rultusunda proje baflvurular› yap›lmal›d›r.
Program ile ilgili detayl› bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/sid/481/pid/478/in
dex.htm
adresinden temin edilebilir.
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Desteklenen Giderler

a) Bas›m ve  k›rtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili
gerekli bas›m ve k›rtasiye giderleri (davetiye, afifl,
broflür,  k itap, sarf malzemeler i ,  v.b),

b) Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yap›lan
posta ve  kurye giderleri,

c) Ulafl›m ve konaklama giderleri: Üniversite ve
araflt›rma kurulufllar›ndan  etkinlik kapsam›nda
proje fikriyle kat›lacak  kiflilere ait uçak, tren,
otobüs, gemi ile yap›lan flehirleraras› ve uluslararas›
ekonomi s›n›f› ulafl›m giderleri ile en fazla 100
(yüz) TL'ye kadar günlük konaklama giderleri.

Nas›l Baflvurulur?

Proje Pazarlar› Destekleme Program›na yap›lacak
etkinlik destek talep baflvurular›n›n, bir ön
yaz› ile etkinlik tarihinden en az  iki  ay önce
www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde belirtilen
baflvuru format›na ve istenilen içeri¤e uygun olarak
 “TÜB‹TAK-Teknoloji ve  Yenilik Destek Programlar›
Baflkanl›¤›”na  yap›lmas› gerekir.

Proje Pazarlar› Destekleme Program›'na baflvurular
y›l›n herhangi bir ifl gününde yap›labilir.  Program
ile ilgili detayl› bilgi ve baflvuru formlar›
http://www.tubitak.gov.tr/sid/483/pid/478/in
dex.htm adresinden temin edilebilir.

3.1.1.3 KOB‹ Yarar›na Teknoloji Transferi
Destek Program› (Kod 1505)

Program›n Amac› ve Kapsam›
TÜB‹TAK 1505 KOB‹ Yarar›na Teknoloji Transferi
Destek Program›n›n amac›, üniversite/kamuaraflt›rma

kurumlar›ndaki bilgi birikiminin, Türkiye'de yerleflik
ve proje sonuçlar›n› Türkiye'de uygulamay› taahhüt
eden Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletme (KOB‹)
ölçe¤indeki kurulufllar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda,
ürüne ya da sürece dönüfltürülerek KOB‹'lere
aktar›lmas› yoluyla ticarilefltirilmesine katk› sa¤lamakt›r.

Bu program; yenilik tan›m› çerçevesinde; yeni bir
ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün gelifltirilmesi,
iyilefltirilmesi, ürün kalitesi veya standard›n›n
yükseltilmesi veya maliyet düflürücü nitelikte yeni
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin gelifltirilmesi
konular›ndaki projeleri kapsar.

Kimler Baflvurabilir?
Bu programa afla¤›da özellikleri belirtilen yürütücü
ve müflteri kurulufl ortak proje baflvurusu yapar.

Müflteri kurulufl: KOB‹ tan›m›na uyan, sektörüne
bak›lmaks›z›n firma düzeyinde katma de¤er
yaratan, Türkiye'de yerleflik ve proje sonuçlar›n›
Türkiye'de uygulamay› taahhüt eden sermaye
flirketleri.

Yürütücü kurulufl: Yüksekö¤retim Kanunu
kapsam›nda yer alan yüksekö¤retim kurumlar› ile
vak›f üniversiteleri ve ilgili mevzuat›nda Ar-Ge
yapmakla görevlendirilmifl kamu araflt›rma
kurumlar›.

Proje önerisinde 1 (bir) müflteri kurulufl ve 1 (bir)
yürütücü kurulufl yer al›r.

Destek Oran› ve Miktar›

Destek kapsam›na al›nan proje bütçesinin %75'i
TÜB‹TAK, kalan %25'i müflteri kurulufl taraf›ndan
karfl›lan›r. Programa baflvuruda bulunacak projenin
bütçesi en fazla 300.000 (üç yüz bin) TL dir.
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Ayr›ca TÜB‹TAK,  proje bütçesine ilaveten yürütücü
kurulufla; Proje Teflvik ‹kramiyesi (PT‹) ve destek
kapsam›na al›nan proje bütçesinin %5'ini Kurum
Hissesi olarak öder.

Desteklenen Giderler

Programda afla¤›daki harcamalar kabul edilir.

a) Personel ve bursiyer giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c)  Alet, teçhizat, yaz›l›m ve yay›n al›m giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Hizmet al›m giderleri,
f)  Vak›f üniversiteleri için yeminli mali müflavirlik
ücretleri.

Proje Süresi
Destek süresi proje baz›nda en fazla 18 (on sekiz)
ayd›r. Bu süre hiçbir flekilde afl›lamaz.

Nas›l Baflvurulur?

Proje önerileri elektronik ortamda sunulur.
Baflvuruyu müflteri kurulufltan alaca¤› bilgileri de
kullanarak yürütücü kurulufl yapar. Yürütücü
kurulufl proje önerisini son haline getirdikten sonra
elektronik ortamda müflteri kuruluflun onay›na
sunar. Bu aflamada proje önerisinde müflteri
kuruluflun düzeltilmesini istedi¤i k›s›mlar varsa
yürütücü kurulufl taraf›ndan düzeltme yap›l›r.
Müflteri kuruluflun proje önerisini onaylayarak
gönderdi¤i tarih proje baflvuru tarihi olarak
belirlenir.

Baflvuru için http://eteydeb.tubitak.gov.tr
adresindeki Proje De¤erlendirme ve ‹zleme Sistemi
(PROD‹S) kullan›l›r. Baflvuru  süreci hakk›ndaki

detayl› bilgilere PRODIS sayfas›ndan eriflilebilir.
Program ile ilgili detayl› bilgi ve baflvuru formlar›
http://www.tubitak.gov.tr/sid/2524/pid/478/i
ndex.htm adresinden temin edilebilir.

3.1.1.4 KOB‹ Ar-Ge Bafllang›ç Destek Program›
(Kod 1507)

Program›n Amac› ve Kapsam›

1507 kodlu TÜB‹TAK KOB‹ Ar-Ge Bafllang›ç Destek
Program›n›n amac›, Küçük ve Orta Büyüklükteki
‹flletmeler (KOB‹) ölçe¤indeki sanayi kurulufllar›n›n,
araflt›rma-gelifltirme (Ar-Ge) çal›flmalar›n› teflvik
etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya
özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge
yetene¤inin yükseltilmesine katk›da bulunmakt›r.
Bu kapsamda; Türkiye'de yerleflik, katma de¤er
yaratan kurulufllar›n Ar-Ge nitelikli proje
harcamalar›n›n, %75 oran›nda geri ödemesiz
(hibe) desteklenmesi amaçlanmaktad›r. TÜB‹TAK
taraf›ndan daha önce desteklenmemifl kurulufllar›n
ilk iki projesi bu program çerçevesinde
desteklenebilmektedir.

KOB‹ Ar-Ge Bafllang›ç Program› ile yeni bir ürün
üretilmesi, ürün kalitesinin veya standard›n›n
yükseltilmesi, maliyet düflürücü nitelikte yeni
tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin
gelifltirmesi konular›nda yürütülen Ar-Ge nitelikli
projeler desteklenmektedir.

Kimler Baflvurabilir?

KOB‹ tan›m›na uyan ve sektörüne bak›lmaks›z›n
firma düzeyinde katma de¤er yaratan  Türkiye'de
yerleflik tüm sermaye flirketleri proje baflvurusunda
bulunabilir. Ancak kanuni ve ifl merkezi yurtd›fl›nda
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bulunan iflletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki
Türkiye'de yerleflik temsilcilik ve flubeleri ile vak›flar,
dernekler ve bunlar›n iktisadi iflletmeleri,
kooperatifler, birlikler, flah›s flirketleri ve adi
ortakl›klar bu program kapsam›nda baflvuru
yapamazlar. Program kapsam›nda KOB‹
ölçe¤indeki her bir kuruluflun en fazla iki projesi
desteklenir. Bir projesi desteklenmifl olan kuruluflun
en fazla bir proje baflvurusu al›n›r.

UYARI: Proje konusuyla ilgili en az lisans derecesine
sahip herhangi bir proje personelinin bulunmad›¤›
projeler, hakem atamas› yap›lmadan ret önerisiyle
ilgili teknoloji grubu yürütme komitesine
sunulmaktad›r.

Destek Oran› ve Miktar›
Baflvuruda bulunulacak bir projenin toplam bütçesi,
400.000.- (dört yüz bin) TL ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
Destek oran› her dönem için sabit olup %75'tir.

Desteklenen Giderler

Programda afla¤›daki harcamalar kabul edilir.

a) Personel giderleri,

b) Seyahat (yaln›zca ulafl›m) giderleri,

c) Alet, teçhizat, yaz›l›m ve yay›n al›m giderleri,

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜB‹TAK'a ba¤l› Ar-
Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kurulufllar› ve
benzeri Ar-Ge kurum ve kurulufllar›na yapt›r›lan
Ar-Ge hizmet giderleri,

e) Yurtiçi ve yurtd›fl› dan›flmanl›k hizmeti ve di¤er
hizmet al›m giderleri,

f) Malzeme ve sarf giderleri,

g) AGY101 ve AGY301 proje haz›rlama ve
haz›rlatma giderleri,

h) Yeminli Mali Müflavir giderleri.

Proje Süresi
Destek süresi proje baz›nda en fazla 18 (on sekiz)
ayd›r. Bu süre hiçbir fleki lde afl› lamaz.

Nas›l Baflvurulur?

Proje önerileri elektronik ortamda sunulur. Baflvuru
için http://eteydeb.tubitak.gov.tr  adresindeki Proje
De¤erlendirme ve ‹zleme Sistemi (PROD‹S) kullan›l›r.
Program ile ilgili detayl› bilgi ve baflvuru formlar›
http://www.tubitak.gov.tr/sid/696/pid/478/in
dex.htm adresinden temin edilebilir.

3.1.1.5 Uluslararas› Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Program› (Kod 1509)

Program›n Amac› ve Kapsam›

1509 Uluslararas› Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Program› ile uluslararas› Ar-Ge ve yenilik projeleri
yapan Türkiye'de yerleflik kurulufllara sa¤lanacak
deste¤in, ülkemizdeki teknik yeterlili¤in ve bilgi
birikiminin art›r›lmas›, kurulufllar›n uluslararas›
teknoloji birikimine erifliminin ve teknoloji
transferinin sa¤lanmas›, edinilen teknolojik bilgi
ve deneyimin kurulufl bünyesinde içsellefltirilerek,
özgün teknolojilerin gelifltirilmesinde ivme
kazand›r›c› ve yönlendirici bir etken olmas› ve
kurulufllar›n uluslararas› pazarlarda yer almas›na
katk› sa¤lamas› amaçlanmaktad›r.
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Desteklenen Giderler

Program kapsam›nda desteklenen proje
faaliyetlerinde afla¤›daki giderler desteklenir:

a) Personel giderleri,

b) Seyahat (yaln›zca ulafl›m) giderleri,

c) Alet, teçhizat, yaz›l›m ve yay›n al›m giderleri,

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜB‹TAK'a ba¤l› Ar-
Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge  kurulufllar› ve
benzeri Ar-Ge kurum ve kurulufllar›na yapt›r›lan
Ar-Ge hizmet giderleri,

e) Yurtiçi ve yurtd›fl› dan›flmanl›k hizmeti ve di¤er
hizmet al›m giderleri,

f) Malzeme ve sarf giderleri.

Proje Süresi
Proje, en fazla uluslararas› proje süresi kadar
desteklenir.

Nas›l Baflvurulur?
Baflvurular elektronik ortamda al›nmaktad›r. Proje
baflvurusu için http://eteydeb.tubitak.gov.tr
adresinde yer alan Proje De¤erlendirme ve ‹zleme
Sistemi (PROD‹S) kullan›lmal›d›r. Program ile ilgili
d e t a y l ›  b i l g i  v e  b a fl v u r u  f o r m l a r ›
http://www.tubitak.gov.tr/sid/698/pid/478/ind
ex.htm adresinden temin edilebilir.

Uluslararas› Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Program› ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesinin
veya standard›n›n yükseltilmesi, maliyet düflürücü
nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim
teknolojilerinin gelifltirmesi konular›nda yürütülen
Ar-Ge nitelikli uluslararas› ortakl› projeler
desteklenmektedir.

Kimler Baflvurabilir?

Sektör ve büyüklü¤e bak›lmaks›z›n firma düzeyinde
katma de¤er yaratan, bir veya birden çok gerçek
veya tüzel kifliye ait olan ve Uluslararas› Sanayi
Ar-Ge Projeleri Destekleme Program› uygulama
esaslar›nda belirtilen flartlar› sa¤layan, Türkiye'de
yerleflik tüm sermaye flirketleri proje baflvurusunda
bulunabilir.

Ancak kanuni ve ifl merkezi yurtd›fl›nda bulunan
iflletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki
Türkiye'de yerleflik temsilcilik ve flubeleri ile vak›flar,
dernekler ve bunlar›n iktisadi iflletmeleri,
kooperatifler, birlikler, flah›s flirketleri ve adi
ortakl›klar bu program kapsam›nda baflvuru
yapamazlar.

UYARI: Proje konusuyla ilgili en az lisans derecesine
sahip herhangi bir proje personelinin bulunmad›¤›
projeler, hakem atamas› yap›lmadan ret önerisiyle
ilgili teknoloji grubu yürütme komitesine
sunulmaktad›r.

Destek Oran› ve Miktar›

Programda uygulanacak destek oran› her dönem
için sabit olup büyük ölçekli kurulufllar için %60,
KOB‹'ler için %75'tir.
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3.1.2  ARDEB Araflt›rma Destek Programlar›
Baflkanl›¤›

Araflt›rma Destek Programlar› Baflkanl›¤› (ARDEB)
araflt›rma gelifltirme faaliyetlerinin kurum içi ve
kurum d›fl› iflbirli¤ini sa¤layan birimdir. Araflt›rma
gruplar› ile, talepte bulunan üniversite, kamu
kurum ve kurulufllar›, gerçek ve tüzel kifliler aras›nda
bir köprü görevi üstlenmifltir.

Araflt›rma Destek Programlar› Baflkanl›¤›, Bilimsel
ve Teknolojik Araflt›rma Projeleri Destekleme
Progam› ile evrensel geliflmeler ve ülke öncelikleri
do¤rultusunda, bilgi ve teknolojinin üretilerek,
sonuçlar›n hizmet ve/veya ürüne dönüfltürülmesi
yoluyla topluma kazand›r›lmas› için Ar-Ge
faal iyet ler in i  yürüten bi l im insanlar ›n ›
desteklemektedir. Ayr›ca Kamu Kurumlar›
Araflt›rma ve Gelifltirme Projeleri Destekleme
Program› dahilinde kamu kurumlar›n›n Ar-Ge ile
giderilebilecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ve sorunlar›na
çözüm üretmek amac›yla bilim ve teknoloji
alanlar›nda Ar-Ge projelerini desteklemektedir.

3.1.2.1 Patent Baflvurusu Teflvik Ve
Destek leme Program›  (Kod 1008)

Program›n Amac›
Patent Baflvurusu Teflvik ve Destekleme Program›
(1008); Türkiye'nin ulusal ve uluslararas› patent
baflvurular›n›n say›s›n›n artt›r›lmas›, kiflilerin patent
baflvurusu yapmaya teflvik edilmesi ve ülkemizde
fikri ve s›nai haklar›n tescili yönünde bilinçlenmeye
katk›da bulunulmas› amac›yla haz›rlanm›fl bir
programd›r.

Kimler Baflvurabilir?
‹lgili patent ofislerinin herhangi birisine baflvuru
yaparak, baflvuru numaras› alan T. C. vatandafllar›
veya Türkiye s›n›rlar› içerisinde faaliyet gösteren,
Türk hukukuna göre kurulmufl ve Türk tabiiyetinde
olan flirketler Patent Teflvik Sistemi kapsam›nda
öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

Destek Miktar›

TBF-1 : Ulusal patent baflvurular› için geri
ödemesiz: 3000 TL

TBF-2   :  Uluslar aras› / bölgesel patent baflvurular›
için geri ödemesiz: 3000 TL

TBF-3  : Uluslar aras› / bölgesel patent baflvurular›
için geri ödemeli:  Talep do¤rultusunda Jüri
taraf›ndan belirlenecektir.

Nas›l Baflvurulur?

23.08.2006 tarihinden sonra yap›lan patent
baflvurular› Patent Teflvik Sistemi kapsam›nda
sa¤lanan desteklerden yaralanabilir. Baflvuru için
belli bir dönem k›s›tlamas› yoktur.  Baflvurular
ARDEB'e yap›lacakt›r.

Teflvik Baflvuru formlar› ve bu formlar›n
ekinde yer alan belgelerin tamamlanarak formun
baflvuru sahibi taraf›ndan imzalanmas›n› takiben
TÜB‹TAK Araflt›rma Destek Programlar›
Baflkanl›¤›'na kargo veya posta yolu ile gönderilebilir
veya TÜB‹TAK Araflt›rma Destek Programlar›
Baflkanl›¤›'na verilmek üzere elden teslim
edi lebi l i r .Teflvik Baflvuru Formlar ›na ve
Patent Teflvik Sistemi ile ilgili tüm ayr›nt›l› bilgilere
ht tp : //www.tub i tak .gov . t r /a rdeb1008
adresinden ulafl›lmas› mümkündür.
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3.1.2.2 Bilimsel Ve Teknolojik ‹flbirli¤i A¤lar›
Ve Platformlar› Kurma Giriflimi Projeleri (‹fiBAP)
Destekleme Program› (Kod 1301)

Program›n Amac›
Program›n amac› ulusal ve uluslar aras› kurum,
kurulufl, birim ve gruplar aras›nda temel bilimler,
mühendislik, sa¤l›k bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili
teknoloji dallar›nda, özellikle ülkemizin bilim ve
teknoloji öngörüleri do¤rultusunda geliflmesini
sa¤lamak üzere, ilgili taraflar aras›nda iflbirli¤ini
oluflturmak, art›rmak ve bunlar›n somut ç›kt›lara
yönelecek flekilde geliflmesini sa¤lamak üzere
önerilecek iflbirli¤i a¤lar›n›n ve platformlar›n
kurulmas›n› desteklemektir.

Kimler Baflvurabilir?
Sanayi ve ifl dünyas›ndan kurum ve kurulufllar,
üniversiteler, kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlar›n
oluflturdu¤u konsorsiyumlar baflvuruda  bulunabilir.

Destek Oran› ve Miktar›
Destek üst l imit i  y› l l ›k 250.000 TL'dir.

Desteklenen Giderler
Toplant› organizasyon,seyahat ve konaklama
giderleri, büro, makine ve techizat, bilgi yayma ile
ilgili giderler, web sayfalar›, veri bankalar› ve sanal
laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar
(donan›m, yaz›l›m ve di¤er), fikri ve s›nai hizmetler
ile dan›flmanl›k ücretleri.

Destek Süresi
Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Nas›l Baflvurulur?
Programa baflvuru dönemleri Baflkanl›k taraf›ndan
ilan edilir.  Baflvurular, TÜB‹TAK taraf›ndan

duyurulan usul ve Esaslara uygun olarak yap›l›r.
Baflvuru formlar›, kat›l›mc› Kurum/Kurulufl yetkilileri
taraf›ndan imzalan›r. Projede en az iki kat›l›mc›
Kurum/Kurulufl'un yer almas› gerekir. Proje
b a fl v u r u s u n d a  b u l u n a n  k a t › l › m c ›
Kurum/Kurulufllar›n kendi aralar›nda imzalad›klar›
ve proje kapsam›nda gerçeklefltirilecek iflbirli¤inin
konusu, kurulacak iflbirli¤inin yap›s›, yönetim
düzeni, çal›flma takvimi, projenin öngörülen bütçesi
ile süresi, proje yürütücüsü Kurum/Kuruluflun kim
oldu¤u, kat›l›mc› Kurum/Kurulufllar›n birbirlerine
ve TÜB‹TAK'a karfl› hak ve sorumluluklar›n
belirlendi¤i Protokolün sunulmas› gereklidir.

3.2. TTGV Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›

1991 y›l›nda Hazine Müsteflarl›¤›'nca (HM) Dünya
Bankas› (DB) kayna¤› ile finansman› sa¤lanan ve
1998 y›l›nda sona eren Teknoloji Gelifltirme Projesi
çerçevesinde özel sektör ve kamu sektörünün
ortak çabalar›yla kurulan ve kar amac› gütmeyen
ba¤›ms›z bir kurulufl olan Türkiye Teknoloji
Gelifltirme Vakf› (TTGV), kuruldu¤u günden bu
yana HM/DB ile D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›
kaynaklar›yla sanayi kurulufllar›n›n teknoloji
gelifltirme projelerine destek sa¤lamaktad›r.
Endüstriyel Teknoloji Projesi, 1991 y›l›nda bafllayan
Teknoloji Gelifltirme Projesi'nin devam› niteli¤indedir
ve bu yolla Türk özel sektör kurulufllar›n›n teknolojik
inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesine devam
edilmektedir. TTGV'nin ana faaliyet alan›, özel
sektör  sanay i  kuru lufl la r ›  ta ra f ›ndan
gerçeklefltirilecek ürün ve süreç inovasyonuna
mali destek sa¤lanmas›d›r. TTGV, ayr›ca KOB‹'lere
teknik ve iflletme deste¤i veren programlar›
destekleyerek, KOB‹'ler aras›ndaki bilgi al›flveriflini
art›rmay› da hedeflemektedir.
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3.2.1. Ar-Ge Proje Destekleri
Ard›fl›k ve tümleflik mekanizmalar› içeren bu
desteklerin amac›; kurulufllar›m›z›n, sahip oldu¤u
teknoloji gelifltirme potansiyelinden azami fayday›
sa¤lamalar›na olanak vererek gelifltirdikleri
teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden
teknoloji flampiyonu iflletmeler haline gelmelerini
sa¤lamakt›r.

3.2.1.1. Teknoloji Gelifltirme Projeleri Deste¤i

Hangi Projelere Destek Verilir?

Sanayi kuruluflunca gerçeklefltirilen, araflt›rma ve
gelifltirmeye dayal›, teknolojik yenilik içeren,
sanayide uygulanabilir ve ekonomik de¤eri olan
projelere destek verilmektedir. Altyap› veya üretim
yat›r›m›na dayal› projeler ile sanayi kurulufllar›
d›fl›nda üniversite ve araflt›rma kurumlar› taraf›ndan
sunulan projeler bu destek kapsam› d›fl›nda
kalmaktad›r.

Proje Deste¤inden Kimler Yararlanabilir?

Sanayi sicil belgesine sahip sanayi kurulufllar› ile
yaz›l›m faaliyeti gösteren bilgisayar ve yaz›l›m
flirketleri TTGV proje deste¤inden yararlanabilir.
TTGV'ye baflvuruda bulunan firmalar›n büyüklü¤ü,
yafl› ve sektörü destekleme yönünden herhangi
bir öncelik getirmemektedir. Bugüne kadar
desteklenen firmalar›n %74'ünde 200'den az kifli
çal›flmakta olup, %53'ü 10 yafl›n alt›ndad›r.

Proje Destek Süresi, Miktar› ve Koflullar›
Nelerdir?

Destek süresi en fazla 24 ay ve destek miktar› D›fl
Ticaret Müsteflarl›¤› kayna¤›nda en fazla 1 Milyon
ABD Dolar›d›r. TTGV taraf›ndan projelerin toplam
bütçelerinin en fazla %50'sine destek verilir. Projeyi

öneren kuruluflun da en az TTGV'nin verdi¤i destek
kadar katk›da bulunmas› gerekir. Proje süresince
firman›n harcama yapmas›ndan sonra TTGV katk›s›
olarak belirlenen tutar ayl›k bazda firmaya ödenir.
TTGV taraf›ndan ABD Dolar› olarak verilen finansal
destek, projenin sona ermesinin ard›ndan bir y›l›
geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 y›l içinde
ABD Dolar› olarak geri ödenir.

Desteklenecek Gider Türleri Nelerdir?

Proje bütçesi giderlerinin afla¤›daki gider türleri
ile ilgili olmas› gerekir;

a) Proje kapsam›nda öngörülen sürede (adam/ay
oran›nda) çal›flan personel (araflt›rmac›lar, teknik
personel ile projeye destek hizmeti veren personel)
giderleri.

b) Münhas›ran proje faaliyeti için sat›n al›nan veya
kullan›lan alet, teçhizat, yaz›l›m giderleri

c) Münhas›ran proje faaliyeti esnas›nda kullan›lan
malzeme ve di¤er sarf giderleri

d) Münhas›ran proje faaliyeti için, Ülke içindeki
üniversiteler, TÜB‹TAK'a ba¤l› ARGE birimleri, özel
sektör AR-GE kurulufllar› vb. AR-GE kurum ve
kurulufllar›na yapt›r›lan AR-GE hizmet giderleri
dan›flmanl›k hizmeti ve buna eflde¤er hizmet
al›mlar› ile özel sektör kurulufllar›na proje
kapsam›nda yapt›r›lan her türlü imalat veya bu
kurulufl lardan yap› lan h izmet a l ›mlar ›

e) Al›nacak patent, faydal› model ve endüstriyel
tasar›m tescili ile ilgili giderleri

f) Proje kapsam›nda yap›lan seyahat, nakliye ve
haberleflme giderleri
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dair içerik ve projenin hedefleri olarak yeni projelere
örnek oluflturacak gelifltirme ve uygulama projelerini
teflvik edecek pilot uygulamalar›n desteklenmesi
hedeflenmifltir.

Proje Deste¤inden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye'de yerleflik sanayi kurulufllar› ile yaz›l›m
flirketleri ça¤r›ya baflvuru yapabilirler. Birden fazla
kurulufl/flirket ortak proje baflvurusunda bulunabilir.

Proje Destek Süresi, Miktar› ve Koflullar›
Nelerdir?

• Proje destek süresi en az 1,5 y›l, en fazla 3 y›ld›r.

• Proje destek bütçesi üst limiti 3 milyon ABD
Dolar›, alt limiti 1 milyon ABD Dolar›d›r.

• Destekleme %50 TTGV katk›s› % 50 proje
yürütücüsü firma katk›s› olacak flekilde
uygulanacakt›r.

Desteklenecek Gider Türleri Nelerdir?

‹TEP Pilot Ça¤r›s› kapsam›nda destekten
faydalanacak proje faaliyet aflamalar› afla¤›dad›r:

1- Kayda de¤er bir gelifltirme çal›flmas›na
bafllang›ç/temel olacak flekilde ulusal veya
uluslararas› lisanslama giderleri,

2- Kavram gelifltirme, teknolojik/teknik ve
ekonomik yap›labilirlilik etüdü, pazar araflt›rmas›
çal›flmalar›,

3- Gelifltirilen kavramdan tasar›ma geçifl sürecinde
yer alan laboratuar ve tasar›m çal›flmalar›,

Nas›l Baflvurulur?

Sermaye deste¤inden yararlanmak isteyen sanayi
kuruluflu, bu iste¤iyle ilgili Proje Öneri Dosyas›n›,
“Baflvuruda Bulunacak Firmalar ‹çin Baflvuru
Rehberi” içerisinde yer alan “Baflvuruda Bulunacak
Firmalar ‹çin K›lavuz”da belirtilen hususlara göre
haz›rlayarak TTGV'ye baflvurur. TTGV, proje
baflvurular›n› iki ayda bir de¤erlendirmeye tabi
tutar, de¤erlendirme dönemleri ile ilgili son baflvuru
tarihlerini ve di¤er baflvuru koflullar›n› belirten
duyurular› web sayfas›nda yapar.

3.2.1.2. ‹leri Teknoloji Projeleri Deste¤i (‹TEP)

Hangi Projelere Destek Verilir?

2010 y›l› A¤ustos ay›nda yap›lan ilk  ‹TEP Pilot
Ça¤r› döneminde Alan Raporlar› verilen afla¤›daki
teknoloji alanlar›nda proje baflvurular› kabul
edilmeye bafllanm›flt›r.

• Tar›msal at›klardan yüksek katma de¤erli
biyoürün üretim ve teknolojileri,

• ‹leri malzeme teknolojileri ve hassas üretim
teknikleri,

• Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve
da¤›t›m›na yönelik teknolojiler,

Bu alanlara ek olarak, 1 Haziran 2011 itibariyle,
‹TEP kapsam›nda de¤erlendirilecek projeler
kapsam›na Alan Raporlar› verilen afla¤›daki
teknoloji alanlar› da eklenmifltir.

•  G›da Teknolojileri,
•  Biyomedikal Teknolojileri,
• ‹klim De¤iflikli¤ine Uyum Teknolojileri,
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4- Prototip üretimi/Pilot tesisin kurulmas›
/Deneme üretimi,

5- Seri üretime geçifl öncesinde ürünle ilgili tasar›m
do¤rulama, endüstriyel tasar›m vb iyilefltirme
çal›flmalar›, üretim optimizasyonuna yönelik
çal›flmalar ve ürün tasar›m›ndan kaynaklanan
sorunlar›n çözümü faaliyetleri,

6- Seri üretime yönelik yat›r›m çal›flmalar›,

7- Yarat›lan ifl ve teknoloji bilgisine iliflkin patent
ve lisans çal›flmalar›,

8- Ürüne iliflkin tan›t›m ve sat›fllara yönelik
faaliyetler, tan›t›m ve pazarlama çal›flmalar›.

Nas›l Baflvurulur?

Proje deste¤inden yararlanmak isteyen sanayi
kuruluflu/kurulufllar›, bu iste¤iyle ilgili Proje Önerisini
Proje Öneri Dosyas› örne¤ine uygun olarak
haz›rlayarak TTGV'ye baflvurur. Projeyi birlikte
yürüten ortak say›s› ne olursa olsun, bir kifli Proje
Yürütücüsü olarak belirtilir.  Birden fazla kurulufl
biraraya gelerek ortak proje önerisi baflvurusunda
bulunabilirler. Ortak proje baflvurusu yapacak
kurulufllar›n aralar›nda ticari ortakl›k kurmalar›
zorunlulu¤u yoktur ancak proje kapsam›nda fikri
mülkiyet haklar›n›n, proje kapsam›nda her kurulufl
taraf›ndan gerçeklefltirilecek faaliyetlerin ve proje
kapsam›nda yap›lacak kulland›r›m ve geri
ödemelerin paylafl›m›n›n aç›kça belirlendi¤i bir
sözleflmenin de Proje Öneri Dosyas›nda sunulmas›
gereklidir.

3.2.2. Çevre Proje Destekleri

TTGV Çevre Destekleri Program›” ile çevre
teknolojileri (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim),

enerji verimlili¤i ve yenilenebilir enerji alanlar›nda
sanayi kurulufllar› taraf›ndan gerçeklefltirilen
uygulama projelerine finansman deste¤i
sunulmaktad›r. Bu kapsamda, sanayicimizin çevre
performans›n› art›r›p üretim maliyetlerini düflüren
ve dolay›s›yla rekabet gücünü art›ran uygulamalar
desteklenmektedir. Sanayici taraf›ndan uygulanan
bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi
suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve
kaynaklarla gelifltirilmesinin/ üretilmesinin de dolayl›
olarak teflvik edilmesi hedeflenmektedir.
TTGV Çevre Desteklerine baflvuran firmalar›n
projeleri; sa¤lad›¤› çevresel kazan›mlar, finansal
etkinlik, teknoloji ve yenilik düzeyi, yerli olanak ve
kaynak kullan›m›na katk›, a¤yap› etkisi, firma
kapasitesine katk›s› (sürdürülebilirlik vb.) gibi
k r i te r le r  göz önünde bu lunduru larak
de¤erlendirilmektedir.
Bu çerçevede bugüne kadar tekstil, g›da, seramik,
plastik, demir-çelik ve elektrik üretimi gibi farkl›
sektörlerden; at›k geri kazan›m›, su geri kazan›m›,
hammadde kullan›m verimlili¤inin art›r›lmas›, yakma
sistemi verimlili¤inin art›r›lmas›, so¤utma sistemi
optimizasyonu, at›k ›s› geri kazan›m›, enerji izleme
ve otomasyon sistemi, buhar sisteminin iyilefltirilmesi
ve süreç optimizasyonu gibi farkl› uygulamalara
destek sa¤lanm›flt›r.

3.2.2.1. Çevre Teknolojileri Destekleri

Amaç

Çevre Teknolojileri Deste¤i'nin temel amac›, eko-
verimlilik (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim)
anlay›fl› çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari
enerji, su, hammadde tüketimi ve at›k üretimi için
teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve
ekonomik de¤eri olan temiz üretim teknolojilerinin
uygulanmas›na yönelik uygulama projelerinin teflvik
edilmesi ve desteklenmesidir.
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Olas› Proje Konular›

• At›klar›n kayna¤›nda azalt›lmas› / üretime
döndürülmesi (at›k geri dönüflümü ve geri kazan›m›).

• Su tüketiminin / at›ksu oluflumunun kayna¤›nda
azalt›lmas› (su tasarrufu, at›ksu geri kazan›m›).

• Emisyonlar›n kayna¤›nda azalt›lmas› (ör: yakma
prosesi optimizasyonu).

• Hammadde tüketiminin azalt›lmas›.

• Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düflük
kimyasal madde kullan›m›na geçi lmesi.

• Ya¤ tüketiminin / at›k ya¤ oluflumunun azalt›lmas›.

• Enerji üretim ve kullan›m›nda çevre dostu
teknolojiler.

• At›klardan yeni ürün/ yak›t/ enerji üretimi (Öncelik:
Organik at›k - biyoürünler).

• Çevre dostu ürün üretimi.

• Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak
yak›n iki firman›n birbirlerinin at›¤›n›/at›k ›s›s›n›
kullanmas›).

• Karbon tutma ve depolama sistemleri.

Öncelikler

• Yerli teknoloji ve ekipman kullan›m›.

• Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme,
elektronik, yaz›l›m, vb.) uygulamalar›.

Destek Mekanizmas›

• Proje Süresi : En fazla 1,5 y›l
• Destek Miktar› : En fazla 1.000.000

ABD$
• Destek Oran› : Proje Bütçesinin en fazla

%50 'si
• Geri Ödeme Süresi : 1 Y›l› Geri Ödemesiz

Toplam 4 Y›l (Faizsiz)

• Hizmet Bedeli : TTGV Destek miktar›n›n
%6's›

Baflvuru ve De¤erlendirme Takvimi?

TTGV Çevre Proje Desteklerine yap›lan baflvurular,
2 ayl›k dönemlerde y›lda 6 kez de¤erlendirmeye
al›nmaktad›r. Baflvurlar›, baflvuru ve de¤erlendirme
takvimini dikkate alarak y›l›n herhangi bir
döneminde gerçeklefltirmeniz mümkündür.
Afla¤›da 2011 y›l› için belirlenen takvim yer
almaktad›r.

Dönem        Son Baflvuru Tarihi
27. Dönem 24 Ocak 2011
28. Dönem 21 Mart 2011
29. Dönem 23 May›s 2011
30. Dönem 25 Temmuz 2011
31. Dönem 26 Eylül 2011
32. Dönem 21 Kas›m 2011

Nas›l Baflvurulur

TTGV Çevre Proje Desteklerine baflvuruda
bulunabilmek için “Proje Öneri Dosyas›n›n”
haz›rlanarak TTGV'ye iletilmesi gerekmektedir.
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Proje Öneri Dosyas› flunlardan oluflmaktad›r:
• Proje Öneri Formu
• Proje Öneri Formlar›n›n ekleri
• Proje Öneri Formlar›n›n kaydedilmifl oldu¤u CD
• Baflvuru ücreti dekontu
Proje Öneri Dosyas›n›n  haz›rlanmas› "Çevre Proje
Destekleri K›lavuzu"nda belirtilen ad›mlar› takip
ederek tamamlanabilir. Proje Öneri Dosyas›
haz›rlarken baflvuru süreci için gereken
dokümanlar›n yan› s›ra de¤erlendirme, sözleflme
ve destekleme aflamalar›nda kullan›lan di¤er
dokümanlar›n da incelemenmesi ve dikkate
al›nmas› tavsiye edilmektedir.

3.2.2.2. Enerji Verimlil i¤i Destekleri

Amaç

Enerji Verimlili¤i Destek Program›, Türkiye'nin
dünyada artan enerji fiyatlar› karfl›s›nda, özellikle
enerji yo¤un sektörlerde rekabet gücünün
korumas›, d›fla ba¤›ml›l›¤›n› azaltmas› ve sera gaz›
sal›mlar›n›n azalt›lmas›na katk› sa¤lanmas› ve
sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teflvik edilmesi
amac›yla oluflturulmufltur. Destek kapsam›nda
enerji verimlili¤i etütleri de dahil olmak üzere,
enerji verimlili¤ine yönelik uygulama projelerinin
uygun flartlarda desteklenmesi amaçlanmaktad›r.
Bu destek program› ile ayn› zamanda Enerji
Verimlili¤i Kanunu ve Enerji Verimlili¤i Yönetmeli¤i
i l e  be l i r l e nen  amaç  v e  hede f l e r i n
gerçek leflt i r i lmes ine katk ›  sa¤ lanmas ›
öngörülmektedir.

Olas› Proje Konular›

• Buhar üretim ve da¤›t›m sistemlerinin (buhar
kapanlar›, boru hatlar›, kondensat ve blöf sistemleri,
vb.) iyilefltirilmesi.
• Yakma (kazanlar, f›r›nlar, brülörler vs.) ›s›tma ve

so¤utma sistemlerinin iyilefltirilmesi.

• Fan, pompa, kompresör, vb. cihazlar›n, sistem
optimizasyonu yaklafl›m› ile gözden geçirilerek
elektrik tasarrufu sa¤lanmas›.

• Kullan›lan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme,
tavlama, kurutma, presleme, kal›plama, boyama,
vb.) daha verimli hale getirilmesi.

• At›k ›s›n›n de¤erlendirilmesi.

• Üretim süresinin k›salt›lmas›, s›cakl›k veya bas›nç
seviyelerinin düflürülmesi, vb. proses ve iflletme
optimizasyonu.

• Elektrik üretim verimliliklerinin art›r›lmas›, elektrik
ve ›s›n›n birlikte üretilmesi.

Öncelikler

• Yerli teknoloji ve ekipman kullan›m›.

• Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme,
e lektronik,  yaz › l ›m, vb.)  uygulamalar ›

Destek Mekanizmas›

• Proje Süresi : En fazla 1,5 y›l

• Destek Miktar› : 100.000 - 1.000.000 
ABD$

• Destek Oran› : Proje Bütçesinin en 
fazla %50 'si

• Geri Ödeme Süresi : 1 Y›l› Geri Ödemesiz 
Toplam 4 Y›l (Faizsiz)

• Hizmet Bedeli: TTGV Destek miktar›n›n %6's›.
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ve destekleme aflamalar›nda kullan›lan di¤er
dokümanlar›n da incelemenmesi ve dikkate al›nmas›
tavsiye edilmektedir.

3.2.2.3. Yenilenebilir Enerji Destekleri

Amaç

Yenilenebilir Enerji Destek Program› ile rüzgar,
günefl, biyokütle, biyogaz ve jeotermal gibi
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan enerji üretimi
ile ilgili yat›r›m projelerinin uygun flartlarda
desteklenmesi ve sera gaz› sal›mlar›n›n azalt›lmas›na
katk› sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.

Olas› Proje Konular›

•  Yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan elektrik üretimi
(flebekeye verme ve/veya sanayide kullanma

• Yenilenebilir enerji üretimi ve depolanmas›

• Rüzgar santralleri

• Organik at›klardan biyogaz ve elektrik (+›s›)
üretimi

• Fotovoltaik (PV) sistemler

• Jeotermal santraller

• Hibrit sistemler

• Güneflli so¤utma teknolojileri; tar›msal ürünlerin
ve g›da sanayi ürünlerinin saklanmas›

• Yeralt›nda ›s›l enerji depolama ve yer ›s›s›n›n
kullan›m›

Baflvuru ve De¤erlendirme Takvimi

TTGV Çevre Proje Desteklerine yap›lan baflvurular,
2 ayl›k dönemlerde y›lda 6 kez de¤erlendirmeye
al›nmaktad›r. Baflvurunuzu, baflvuru ve
de¤erlendirme takvimini dikkate alarak y›l›n
herhangi bir döneminde gerçeklefltirmeniz
mümkündür. Afla¤›da 2011 y›l› için belirlenen
takvim yer almaktad›r.

Dönem        Son Baflvuru Tarihi
27. Dönem 24 Ocak 2011
28. Dönem 21 Mart 2011
29. Dönem 23 May›s 2011
30. Dönem 25 Temmuz 2011
31. Dönem 26 Eylül 2011
32. Dönem 21 Kas›m 2011

Nas›l Baflvurulur
TTGV Çevre Proje Desteklerine baflvuruda
bulunabilmek için “Proje Öneri Dosyas›n›n”
haz›rlanarak TTGV'ye iletilmesi gerekmektedir.
Proje Öneri Dosyas› flunlardan oluflmaktad›r:

• Proje Öneri Formu
• Proje Öneri Formlar›n›n ekleri
• Proje Öneri Formlar›n›n kaydedilmifl oldu¤u CD
• Baflvuru ücreti dekontu

Proje Öneri Dosyas›n›n  haz›rlanmas› "Çevre Proje
Destekleri K›lavuzu"nda belirtilen ad›mlar› takip
ederek tamamlanabilir. Proje Öneri Dosyas›
haz›rlarken baflvuru süreci için gereken
dokümanlar›n yan› s›ra de¤erlendirme, sözleflme
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Öncelikler

• Yerli teknoloji ve ekipman kullan›m›.

• Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme,
elektronik, yaz› l ›m, vb.) uygulamalar › .

• Üretilen enerjinin do¤rudan sanayide
kullan›lmas›.

Destek Mekanizmas›

• Proje Süresi : En fazla 1,5 y›l

• Destek Miktar› : En fazla 1.000.000 ABD$

• Destek Oran› : Proje Bütçesinin en fazla 
%50 'si

• Geri Ödeme Süresi : 1 Y›l› Geri Ödemesiz 
Toplam 4 Y›l (Faizsiz)

• Hizmet Bedeli : TTGV Destek miktar›n›n 
%6's›

Baflvuru ve De¤erlendirme Takvimi

TTGV Çevre Proje Desteklerine yap›lan baflvurular,
2 ayl›k dönemlerde y›lda 6 kez de¤erlendirmeye
al›nmaktad›r. Baflvurunuzu, baflvuru ve
de¤erlendirme takvimini dikkate alarak y›l›n
herhangi bir döneminde gerçeklefltirmeniz
mümkündür. Afla¤›da 2011 y›l› için belirlenen
takvim yer almaktad›r.

Dönem        Son Baflvuru Tarihi
27. Dönem 24 Ocak 2011
28. Dönem 21 Mart 2011
29. Dönem 23 May›s 2011
30. Dönem 25 Temmuz 2011
31. Dönem 26 Eylül 2011
32. Dönem 21 Kas›m 2011

Nas›l Baflvurulur

TTGV Çevre Proje Desteklerine baflvuruda
bulunabilmek için “Proje Öneri Dosyas›n›n”
haz›rlanarak TTGV'ye iletilmesi gerekmektedir.
Proje Öneri Dosyas› flunlardan oluflmaktad›r:

• Proje Öneri Formu
• Proje Öneri Formlar›n›n ekleri
• Proje Öneri Formlar›n›n kaydedilmifl oldu¤u CD
• Baflvuru ücreti dekontu

Proje Öneri Dosyas›n›n  haz›rlanmas› "Çevre Proje
Destekleri K›lavuzu"nda belirtilen ad›mlar› takip
ederek tamamlanabilir. Proje Öneri Dosyas›
haz›rlarken baflvuru süreci için gereken
dokümanlar›n yan› s›ra de¤erlendirme, sözleflme
ve destekleme aflamalar›nda kullan›lan di¤er
dokümanlar›n da incelemenmesi ve dikkate al›nmas›
tavsiye edilmektedir.

3.3. KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi iflletmelerinin
teknolojik yeniliklere süratle uyumlar›n› sa¤lamak,
rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye
katk›lar›n› ve etkinliklerini art›rmak amac›yla 3624
say›l› Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmufltur.
KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ile ilgili bir
kamu kuruluflu olup, tüzel kiflili¤e haiz ve bütün
ifllemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

KOSGEB'in koordinasyonunu sa¤lad›¤›, Teknoloji
Gelifltirme Merkezleri (TEKMER), üniversitelerle,
KOB‹'lerin bir araya gelerek, Ar-GE çal›flmalar›nda
ortak bir platform oluflturmalar› amac› ile
kurulmufllard›r. Bu kapsamda, Türkiye'deki belli
bafll› kentlerdeki bir çok üniversitede TEKMER
birimleri kurulmufltur.
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KOSGEB ile üniversiteler aras›nda yap›lan iflbirli¤i
çerçevesinde, TÜB‹TAK, ‹hracat› Gelifltirme Merkezi
Baflkanl›¤›, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, TIGV kurulmar›
da bir araya gelerek hem teknolojik yard›m, hem
de KOB‹'lere yönelik finansal destek ve teflvik katk›s›
sa¤lam›fllard›r.

KOSGEB Teknoloji Merkezleri ile afla¤›daki
konularda faaliyet göstermektedir;

• Bilgi ve teknoloji yönelimli yeni firmalar›n
kurulmas›, desteklenmesi.

• Mevcut küçük iflletmelerin ar-ge projelerinin
desteklenmesi.

• Üniversite, kamu ve özel sektör ar-ge kurumlar›
ile küçük iflletmelerin iflbirli¤inin güçlendirilmesi.

• Bilgi ve teknoloji yönelimli giriflimcilere yönelik
ifl kurma ve gelifltirme dan›flmanl›¤› ve giriflimcilik
e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesi.

• Teknoloji gelifltirme merkezlerinden hizmet alan
küçük iflletmelerin pazarlama ve finansman temini
yönündeki uygun araçlara yönlendirilmesi.

• Küçük iflletmelerin kendi ifl ortamlar›nda
oluflturduklar› gelifltirme faaliyetlerinin ve patent
/faydal› model/ endüstriyel tasar›m gibi fikri ve
sinai mülkiyet kapsam›nda de¤elendirilebilecek
uygulamalar›n izlenmesi, de¤erlendirilmesi ve
t icar i leflt i r i lmesine yönel ik faal iyet ler in
yönlendirilmesi.

• Küçük iflletme Ar-Ge faaliyetlerinin bir veri taban›
haline getirilerek internet ortam›nda ilgili taraflara
duyurulmas›na yönelik çal›flmalar›n yürütülmesi.

• TEKNO-NET bilgi a¤›n›n küçük iflletmelere
uygulanmas› ve izlenmesi.

3.3.1 Ar-Ge ‹novasyon Ve Endüstriyel
Uygulama Pro je  Destek  Program›

Program›n Amac› ve Gerekçesi

1- Bilim ve teknolojiye dayal› yeni fikir ve bulufllara
sahip KOB‹ ve giriflimcilerin gelifltirilmesi,

2- Teknolojik fikirlere sahip tekno-giriflimcilerin
desteklenmesi,

3- KOB‹'lerde Ar-Ge bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve
Ar-Ge kapasitesinin art›r›lmas›,

4- Mevcut Ar-Ge desteklerinin gelifltirilmesi,

5- ‹novatif faal iyetlerin desteklenmesi,

6- Ar-Ge ve ‹novasyon proje sonuçlar›n›n
ticarilefltirilmesi ve endüstriyel uygulamas›na yönelik
destek  mekanizmalar›na ihtiyaç duyulmas›.

Kimler Yararlanabilir?

(1)  Bu Program;
- Ar-Ge ve ‹novasyon Program›,
- Endüstriyel Uygulama Program› olmak üzere
  iki alt programdan oluflur.

(2) ‹flletme ve giriflimcilerin Programdan
yararlanmak için ilgili Hizmet Merkezine proje
basvurusu yapmalar›, proje basvurusu yapan
iflletmelerin KOSGEB Veri Taban›nda kay›tl› ve
aktif durumda olmalar› esast›r. Projesi kabul edilen
giriflimcinin ise iflletmesini kurmas›n› müteakip
KOSGEB Veri Taban›na kay›t olmas› gerekir.
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(3) KOSGEB Veri Taban›nda yer almak isteyen
iflletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden
KOB‹ Bilgi Beyannamesi ve KOB‹ Bilgi Doküman›n›
doldurarak KOSGEB Veri Taban›na kayd›n› yapar.
‹flletme bu belgelere, iflletme yetkilisi/yetkililerinin
imza sirküleri/imza beyannamesi, bagl› bulundugu
odadan al›nm›fl Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf
Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim
eder. ‹flletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin
edemeyecegi belgeler istenmez.

(4) Hizmet Merkezi taraf›ndan gerekli inceleme
yap›l›r. Baflvurunun uygun bulunmas› halinde
elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek
isletmenin KOSGEB Veri Taban›na kayd›
tamamlan›r.

(5) ‹flletme, güncel KOB‹ Bilgi Beyannamesini her
y›l Hizmet Merkezine teslim eder.

Destek Program› Kapsam›nda Hangi Projeler
Desteklenir?

Ar-ge ve ‹novasyon Program›ndan; araflt›rma-
 gelifltirme ve inovasyon konular›nda projesi olan
iflletmeler/giriflimciler yararlanabilir.

Endüstriyel Uygulama Program› kapsam›nda

(1) Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin
art›r›lmas›, maliyet düsürücü nitelikte yeni
tekniklerin uygulamaya al›nmas›, ürün veya
süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarilefltirilmesi
amac›yla haz›rlanan projelere destek sa¤lan›r.

(2) Endüstr iyel  Uygulama Program›na;

 - Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu 

kaynaklar› ile desteklenerek baflar›yla 

tamamlanm›fl projelerin,

- Doktora çal›smas› neticesinde ortaya ç›kan

projelerin ve

- Patent belgesi ile koruma alt›na al›nm›fl ve 

prototip aflamas› tamamlanm›fl bulufl ve 

Fikirlerin sahipleri baflvurabilir.

(3) Kamu kaynaklar› ile desteklenerek baflar›yla

tamamlanm›fl Ar-Ge ve Inovasyon Projesi sahibi

iflletmelerin, projenin baflar› ile tamamland›¤›

tarihten itibaren 1 (bir) y›l içinde Endüstriyel

Uygulama Program›na proje baflvurular›n› yapmalar›

esast›r.

Desteklenecek Projelerin Süresi ve Destek Üst

Limiti, Destek Oran› Nedir?

- Ar-Ge ve ‹novasyon Program› için en az 12

(on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

- Endüstriyel Uygulama Program› için en çok

18 (on sekiz) ay,

- Her iki program için de Kurul karar› ile 12 

(on iki) aya kadar ek süre verilebilir.
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Dayanak

Uygulama Esaslar›, 15/06/2010 tarih 27612 say›l›
Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren
KOSGEB Destek Programlar› Yönetmeligi

kapsam›nda 2010/02 say›l› KOSGEB ‹cra Komitesi
Karar› ile kabul edilerek uygulamaya konulan
Araflt›rma Gelifltirme, ‹novasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Program›n›n 15. Maddesine
istinaden haz›rlanm›flt›r.

AR-GE, ‹NOVASYON VE ENDÜSTR‹YEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI

DESTEK ÜST
L‹M‹T‹  (TL)

12.000

100.000

200.000

100.000

20.000

25.000

5.000

25.000

5.000

15.000

25.000

18.000

100.000

150.000

200.000

DESTEK
ORANI

%

Ar-Ge ve ‹novasyon Program›  

‹fllik Deste¤i

Kira Deste¤i

Makine-Teçhizat, Donan›m, Hammadde, Yaz›l›m ve
Hizmet Al›m› Giderleri Deste¤i

Makine-Teçhizat, Donan›m, Hammadde, Yaz›l›m ve
Hizmet Al›m› Giderleri Deste¤i (Geri Ödemeli)

Personel Gideri Deste¤i

Bafllang›ç Sermayesi Deste¤i

Proje Dan›flmanl›k Deste¤i

E¤itim Deste¤i

S›nai ve Fikri Mülkiyet Haklar› Deste¤i

Proje Tan›t›m Deste¤i

Yurtd›fl› Kongre/Konferans/Fuar 
Ziyareti/Teknolojik ‹flbirli¤i
Ziyareti Deste¤i

Test, Analiz, Belgelendirme Deste¤i

Endüstriyel Uygulama Program›

Kira Deste¤i

Personel Gideri Deste¤i

Makine-Teçhizat, Donan›m, Sarf Malzemesi, Yaz›l›m ve
Tasar›m Gid. Deste¤i

Makine-Teçhizat, Donan›m, Sarf Malzemesi, Yaz›l›m ve
Tasar›m Giderleri Deste¤i (Geri Ödemeli)

Proje
Gelifltirme Deste¤i

75

75

75

75

100

75

75

75

75

75

‹flliklerden bedel al›nmaz



3.4. Ar-Ge ‹ndirimi

Ülkemizde “Ar-Ge ‹ndirimi”ne iliflkin;

1.193 say› l ›  Gel i r  Vergis i  Kanununda,
2. 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununda,
3. 5746 say› l ›  Araflt ›rma ve Gel iflt i rme

faaliyetlerinin desteklenmesi.

Hakk›nda Kanunda ayr› ayr› düzenlemeler
yap›lm›flt›r. 193 say›l› Kanun'daki “Ar-Ge ‹ndirimi”
ile ilgili düzenlemeler 31.07.2004 tarihinden, 5520
say›l› Kanun'da yer alan “Ar-Ge ‹ndirimi”
düzenlemeleri ise 01/01/2006 tarihinden itibaren
yürürlü¤e girmifltir. Söz konusu Kanunlarda yer
alan Ar-Ge ‹ndirimi oran› 01/04/2008 tarihinde
yürürlü¤e giren 5746 say›l› Kanun ile %100' e
yükseltilmifltir.

193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu, 5520 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanunu ve 5746 say›l› Araflt›rma ve
Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda
Kanun kapsam›nda mükelleflerin, münhas›ran yeni
teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma ve
gelifltirme faaliyetleri çerçevesinde, iflletmeleri
bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren
yapt›klar› harcamalar›n %100'ü kurum
kazanc›n›n tespitinde Ar-Ge indirimi olarak
dikkate al›nabilecektir.

5746 say›l› Kanun kapsam›nda Ar-Ge indiriminden
yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar
Vergisi Kanununda yer alan Ar-Ge indiriminden
ayr›ca yararlanamazlar. Bir baflka ifadeyle
mükellefler, ayn› anda hem 5746 say›l› kanundaki
Ar-Ge indiriminden hem de 193 say›l› Gelir Vergisi
veya 5520 say›l› Kurumlar Vergisi kanunundaki
Ar -Ge  ind i r im inden fayda lanamaz la r .
Gelir Vergisi mükellefleri, ya 5746 say›l› Kanun

kapsam›nda Ar-Ge indiriminden yararlanacaklar,
ya da Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
9 numaral› bendindeki Ar-Ge indiriminden
yararlanacaklard›r.

Kurumlar Vergisi mükellefleri ise, ya 5746 say›l›
Kanun kapsam›nda Ar-Ge indir iminden
yararlanacaklar, ya da Kurumlar Vergisi Kanununun
10 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n a) bendindeki
Ar-Ge indir iminden yarar lanacaklard›r .

Baflvuru nereye yap›l›r?

193, 5520 ve 5746 say›l› kanunlarla sa¤lanan Ar-
Ge indiriminden yararlanmak için Maliye Bakanl›¤›
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na baflvuru yap›l›r. TÜB‹TAK'a
baflvuru yap›lmaz. Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤›, mükellef taraf›ndan baflvurusu yap›lm›fl
Ar-Ge ‹ndirimine konu projenin, Ar-Ge faaliyeti
olup olmad›¤›na iliflkin de¤erlendirmesini yapmak
üzere TÜB‹TAK'a gönderir.

Baflvuru nas›l yap›l›r?

Ar-Ge ‹ndirimine konu proje, TÜB‹TAK
taraf›ndan desteklenmifl bir proje ise:

TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenmifl projeler hakk›nda
Ar-Ge projesi olup olmad›¤›na iliflkin ayr›ca bir
inceleme yap›lmas› için Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na
müracaat edilmez.

TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenmifl projelere iliflkin,
Ar-Ge indiriminden yararlanabilmek için, TÜB‹TAK'
dan al›nan destek karar yaz›s›n›n bir örne¤inin
YMM tasdik raporuna eklenerek ilgili vergi
dairesine müracaat edilmesi yeterli olacakt›r.
(Mevzuat: 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu
Kapsam›nda 1 Seri No.lu Tebli¤ (10. Di¤er
‹ndirimler).
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Ar-Ge ‹ndirimine konu proje, TÜB‹TAK' ›n
destekledi¤i bir proje de¤ilse:

Ar-Ge indiriminin uygulanmaya bafllanaca¤›
döneme ait geçici vergi beyannamesinin verilece¤i
tarihe kadar Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak, 1 seri
no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde yer alan
formata uygun olarak haz›rlanan “Ar-Ge Projesi
Raporu”  Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na gönderilir.

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› istenen formata uygun
olarak haz›rlanan raporun genel de¤erlendirmesini
yapt›ktan sonra, projenin bilimsel olarak incelenerek
“münhas›ran yeni bilgi ve teknoloji aray›fl›na yönelik
olup olmad›¤›n›n” tespit edilmesi amac›yla, ilgili
proje baflvurusunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumuna (TÜB‹TAK) gönderir. Efl
zamanl› olarak Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan,
TÜB‹TAK' a 15.000 TL'yi aflmamak üzere proje
bütçesinin % 0,3'ü oran›nda bir tutar› ödemesi
konusunda mükellefe bildirimde bulunulur.

Mükellefin, söz konusu tutar› TÜB‹TAK'a ödemesi
ve ilgili banka dekontunu TÜB‹TAK'a göndermesi
sonras›nda baflvurunun de¤erlendirme süreci
bafllar.

TÜB‹TAK ilgili proje baflvurusunu de¤erlendirmesini
yapmak üzere hakemlere gönderir. Hakemler
Kuruluflu yerinde yapacaklar› ziyaretleri sonras›nda
De¤erlendirme Raporlar›n› TÜB‹TAK' a gönderir.

TÜB‹TAK ilgili projenin, Ar-Ge nitelikli olup
olmad›¤›na iliflkin karar›n›, hakemler taraf›ndan
düzenlenen De¤erlendirme Raporlar› ile birlikte
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na gönderir. Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤› de¤erlendirme sonucunu Mükellefe
bildirir.

Baflvuru hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/sid/484/pid/478/cid
/1402/index.htm;jsessionid=D59CAA165CD823
2F0FB0E60856D379AA  adresinde yer almaktad›r.

3.4.1. Araflt›rma Ve Gelifltirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakk›nda Kanun

Amaç ve Kapsam

Bu Kanunun amac›; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke
ekonomisinin uluslararas› düzeyde rekabet edebilir
bir yap›ya kavuflturulmas› için teknolojik bilgi
üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik
yap›lmas›n›, ürün kalitesi ve standard›n›n
yükseltilmesini, verimlili¤in art›r›lmas›n›, üretim
maliyetlerinin düflürülmesini, teknolojik bilginin
ticarilefltirilmesini, rekabet öncesi iflbirliklerinin
gelifltirilmesini, teknoloji yo¤un üretim, giriflimcilik
ve bu alanlara yönelik yat›r›mlar ile Ar-Ge'ye ve
yenili¤e yönelik do¤rudan yabanc› sermaye
yat›r›mlar›n›n ülkeye giriflinin h›zland›r›lmas›n›, Ar-
Ge personeli ve nitelikli iflgücü istihdam›n›n
art›r›lmas›n› desteklemek ve teflvik etmektir.

Bu Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme
v e  D e s t e k l e m e  ‹ d a r e s i  B a fl k a n l › ¤ ›
taraf›ndan12/4/1990 tarihli ve 3624 say›l› Kanuna
göre oluflturulan teknoloji merkezleri (teknoloji
merkezi iflletmeleri) ile Türkiye'deki Ar-Ge
merkezleri, Ar-Ge projeleri ve rekabet öncesi iflbirli¤i
projeleri ve teknogiriflimsermayesine iliflkin destek
ve teflvikleri kapsar.

‹ndirim, istisna, destek ve teflvik unsurlar›

• Ar-Ge indirimi:

Teknoloji merkezi iflletmelerinde, Ar-Ge
merkezlerinde, kamu kurum ve kurulufllar› ile
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kanunla kurulan vak›flar taraf›ndan veya uluslararas›
fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
rekabet öncesi iflbirli¤i projelerinde ve teknogiriflim
sermaye desteklerinden yararlananlarca
gerçeklefltirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalar›n›n
tamam› ile 500 ve üzerinde tam zaman eflde¤er
Ar-Gepersoneli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde
ayr›ca o y›l yap›lan Ar-Ge ve yenilik harcamas›n›n
bir önceki y›la göre art›fl›n›n yar›s›, 13/6/2006
tarihli ve 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun
10 uncu maddesine göre kurum kazanc›n›n ve
31/12/1960 tarihli ve 193 say›l› Gelir Vergisi
Kanununun 89 uncu maddesi uyar›nca ticari
kazanc›n tespitinde indirim konusu yap›l›r.

• Gelir vergisi stopaj› teflviki:

 Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji
merkezi iflletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu
kurum ve kurulufllar› ile kanunla kurulan vak›flar
taraf›ndan veya uluslararas› fonlarca desteklenen
ya da TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen Ar-Ge ve
yenilik projelerinde, teknogiriflimsermaye
desteklerinden yararlanan iflletmelerde ve rekabet
öncesi iflbirli¤i projelerinde çal›flan Ar-Ge ve destek
personelinin; bu çal›flmalar› karfl›l›¤›nda elde ettikleri
ücretlerinin doktoral› olanlar için yüzde doksan›,
di¤erleri için yüzde sekseni gelir vergisinden
müstesnad›r.

• Sigorta primi deste¤i:

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi
iflletmelerinde, Ar-Gemerkezlerinde, kamu kurum
ve kurulufllar› ile kanunla kurulan vak›flar taraf›ndan
veya uluslararas› fonlarca desteklenen ya da
TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen Ar-Ge ve yenilik
projeleri ile rekabet öncesi iflbirli¤i projelerinde ve
teknogiriflim sermaye desteklerinden yararlanan
iflletmelerde çal›flan Ar-Ge ve destek personeli ile

26/6/2001 tarihli ve 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme
Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyar›nca
ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu
çal›flmalar› karfl›l›¤›nda elde ettikleri ücretleri
üzerinden hesaplanan sigorta primi iflveren
hissesinin yar›s›, her bir çal›flan için befl y›l süreyle
Maliye Bakanl›¤› bütçesine konulacak ödenekten
karfl›lan›r.

• Damga vergisi istisnas›:

Bu Kanun kapsam›ndaki her türlü Ar-Ge ve yenilik
faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen ka¤›tlardan
damga vergisi al›nmaz.

• Teknogiriflim sermayesi deste¤i:

Merkezi yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri
taraf›ndan bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci
f›kras›n›n (e) bendindeki koflullar› tafl›yanlara bir
defaya mahsus olmak üzere teminat al›nmaks›z›n
100.000 Yeni Türk Liras›na kadar teknogiriflim
sermayesi deste¤i hibe olarak verilir. Bu f›kra
uyar›nca y›l› bütçesinde Ar-Ge projelerinin
desteklenmesi amac›yla ödene¤i bulunan merkezi
yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin tümü
taraf›ndan yap›lan ödemelerin toplam›, her takvim
y›l› için 10.000.000 Yeni Türk Liras›n› geçemez.
Bu tutarlar, takip eden y›llarda 213 say›l› Kanuna
göre her y›l belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda
art›r›lmak suretiyle uygulan›r.

• Rekabet öncesi iflbirli¤i projelerinde iflbirli¤ini
oluflturan kurulufllar›n;

 Bu iflbirli¤ine yapt›klar› katk›lar, iflbirli¤i
protokolünde belirlenen kurulufllardan biri ad›na
aç›lacak özel bir hesapta izlenir. Özel hesaba
aktar›lan bu tutarlar, harcaman›n yap›ld›¤›
dönemde katk› sa¤layan kurulufllar›n Ar-Ge
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harcamas› olarak kabul edilir ve proje d›fl›nda
baflka bir amaç için kullan›lamaz. Proje hesab›nda
toplanan tutarlar, proje özel hesab› açan kuruluflun
kazanc›n›n tespitinde gelir olarak dikkate al›nmaz.

• Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanlar›n;

Kamu kurum ve kurulufllar›, kanunla kurulan
vak›flar ile uluslararas› fonlardan ald›klar› destekler
özel bir fon hesab›nda tutulur. Bu fon, 193 say›l›
Kanun ve 5520 say›l› Kanuna göre vergiye tabi
kazanc›n ve ilgili y›lda yap›lan Ar-Ge harcamas›
tutar›n›n tespitinde dikkate al›nmaz. Bu fonun,
elde edildi¤i hesap dönemini izleyen befl y›l içinde
sermayeye ilâve d›fl›nda herhangi bir flekilde baflka
bir hesaba nakledilmesi veya iflletmeden çekilmesi
halinde, zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler
ziyaa u¤rat›lm›fl say›l›r.

• De¤ifltirilen hükümler

193 say›l› Kanunun 89 uncu maddesinin birinci
f›kras›n›n (9) numaral› bendi ile 5520 say›l› Kanunun
10 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendinde
yer alan "araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›
tutar›n›n % 40'› oran›nda" ibareleri "araflt›rma ve
gelifltirme harcamalar› tutar›n›n %100'ü oran›nda"
fleklinde de¤ifltirilmifltir.
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4. ‹lgili Kurum ve Kurulufllar›n ‹rtibat Bilgileri

T.C. EKONOM‹ BAKANLI⁄I
‹nönü Bulvar›, 06510 Emek – ANKARA
Tel: (312) 204 75 00
http://www.ekonomi.gov.tr

TÜRK‹YE B‹L‹MSEL VE TEKN‹K ARAfiTIRMA KURUMU  (TÜB‹TAK)
Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar› Baflkanl›¤› (TEYDEB)
Atatürk Bulvar› No:221 06100 Kavakl›dere/ANKARA
Tel   :+90 312 467 18 01 - +90 312 486 53 00
Faks: +90 312  427 43 05
http://www.tubitak.gov.tr/
teydeb@tubitak.gov.tr

TÜRK‹YE TEKNOLOJ‹ GEL‹fiT‹RME VAKFI (TTGV)
CYBERPLAZA B-Blok Kat:5-6  Bilkent 06800 ANKARA
Tel: +90 312 265 02 72
Faks: +90 312 265 02 62
http://www.ttgv.org.tr
info@ttgv.org.tr

‹STANBUL SANAY‹ ODASI (‹SO)
Meflrutiyet Cad. No:62 Tepebafl›-‹STANBUL
www.iso.org.tr

� KOB‹ Hizmetleri fiubesi
Tel: +90 212 252 29 00/310-316
kobi@iso.org.tr

� Sanayi fiubesi
Tel: +90 252 29 00/263-266
sanayi@iso.org.tr

4.
‹lgili
Kurum
ve
Kurulufllar›n
‹rtibat
Bilgileri
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‹STANBUL
SANAY‹ ODASI

Meflrutiyet Caddesi No. 62 Tepebafl› - ‹stanbul Tel: (0212) 252 29 00 Faks: (0212) 249 50 07 e-posta: kobi@iso.org.tr
‹SO Yay›n No: 2011/23
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