
BİLGİ NOTU

Konu: “1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2021 yılı 1. 
Çağrıları

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-
Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı açılıyor.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı
Sanayi Araş�rma Teknoloji Geliş�rme ve Yenilik 
Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik 
tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üre�lmesi, 
mevcut bir ürünün geliş�rilmesi, iyileş�rilmesi, ürün 
kalitesi veya standardının yüksel�lmesi veya maliyet 
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üre�m 
teknolojilerinin geliş�rilmesi konularında yürütülen 
Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program 
kapsamında desteklenen projeler dönemsel 
desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak 
destek oranı ile desteklenir.  Projenin her dönemi 
için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak 
uygulanır. Destek süresi proje bazında en fazla otuz 
al� (36) aydır. Programda bütçe sınırlaması 
bulunmamaktadır.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile 
KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak 
için yeni bir ürün üre�lmesi, mevcut bir ürünün 
geliş�rilmesi, iyileş�rilmesi, ürün kalitesi veya 
standardının yüksel�lmesi veya maliyet düşürücü 
nitelikte yeni tekniklerin, yeni üre�m 
teknolojilerinin geliş�rilmesi konularında 
KOBİ’ler tara�ndan yürütülen 600.000 TL bütçe 
ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK 
tara�ndan desteklenmesi amaçlanmış�r. Ayrıca 
bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu 
yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda 
desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem 
için sabit olup %75’�r.

1507 programı gibi, 1501 programına da sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru 
yapabilmektedir. Çağrılar ile KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araş�rma - teknoloji geliş�rme ve 
yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Başvurular 04.01.2021 tarihi i�bariyle h�ps://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacak�r.

Çağrı takvimi aşağıda verilmektedir.

1501 için Çağrı Takvimi 1507 için Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi 4.01.2021 Çağrı Açılış Tarihi 4.01.2021
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 12.02.2021 Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 11.02.2021
Çağrı Kapanış Tarihi 4.03.2021 Çağrı Kapanış Tarihi 1.03.2021

1 Temmuz 2020 tarihinden i�baren Kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilmiş�r. Daha önce Kuruluş 
bazlı ön kayıt işlemlerini gerçekleş�rmemiş, 1501 ve 1507 çağrılarına başvuru yapmak isteyen kuruluşların, 
Çağrıların resmi olarak duyurulmasını beklemeden, şimdiden kuruluş bazlı ön kayıt işlemlerini 
başlatabilecekleri önemle duyurulur.

1501 Başvuru Formu ve Kılavuzu için: h�ps://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-
programlari/1501/icerik-basvuru-formlari 

1507 Başvuru Formu ve Kılavuzu için: h�ps://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-
programlari/1507/icerik-basvuru-formlari 
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