
 

 

1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2021/1 ÇAĞRI DUYURUSU 

 
1. Çağrı Kodu 

1507-2021-1 

 
2. Çağrı Başlığı 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı  

 
3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların 

desteklenen projeler ile firmaların; 

 rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, 

 ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin 

kazandırılması, 

 proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, 

 Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, 

 Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,  

amaçlanmaktadır. 

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji 

alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının 

ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik 

etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir. 

 
4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün 

iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim 

teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri 

desteklenecektir. 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların üçüncü 

aşama proje başvuruları bu çağrı dışında sürekli yapılabilmektedir. Ancak, 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge 

Başlangıç Destek Programı Çağrısına yapıldığında ise desteklenen projenin devamı niteliğinde bile olsa 

üçüncü aşama başvuru sayılmayıp bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.  

 

Çağrı kapsamında, "Çağrıya Özel Şartlar" bölümünde yer alan linkte belirtilen teknoloji alanlarındaki 

projelere öncelik verilecektir. 

 

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme 

aşamasında dikkate alınacaktır.   



 

 

 Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması  

 Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe 

dönüştürülmesi 

 İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi  

 Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi 

 

5. Proje Değerlendirme Süreci 

1. Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılır.  
 
2. Aşağıdaki kritik tespitlerin yapılması durumunda ise proje teknolojik yeterlilik değerlendirmesine 
alınmaksızın (hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın) reddedilir.  

 
 Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş tarafından tamamlanmış 
olup, kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır. 

 Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan 
kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır. 

 Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya 
endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur. 

 Proje üretim altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım ağırlıklı bir projedir. 

 Proje başvuru tarihi itibariyle proje ekibinde, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine 
sahip firma çalışanı bir proje personeli yoktur. 
o Proje konusundan farklı bir alanda lisans eğitimi olan çalışanların özgeçmişlerinde proje 
konusu ile deneyimlerini sunmaları durumunda deneyimlerinin yeterliliği de dikkate alınacaktır 

 Proje önerisi daha önce TÜBİTAK Destek Programlarına sunulmuş ve reddedilmiştir. Daha 
önce sunulmuş olan projenin ret gerekçelerine yönelik değişiklik yapılmadan proje tekrar 
sunulmuştur. 

 Proje önerisinde sunulan bilgiler projenin değerlendirilebilmesi için yetersizdir, kısıtlı düzeyde 
bilgi sunulmuştur. 
 
3.  Hakem değerlendirmesi sonrasında ikinci maddede belirtilen kritik tespitlerin yapılması 
durumunda projeler kurulda puanlama yapılmaksızın reddedilir. 
 
4.     Kurul Değerlendirme Eşik Değeri 50 puandır. Eşik ve eşik altında puana sahip olan projeler 
reddedilir. Eşik üstü puan alan projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir. 
 
5. Projelerle ilgili hakem ve kurul değerlendirmeleri esas alınarak proje puanı oluşturulur.  
 
6. İlgili Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmesi önerilen projeler için, aşağıdaki kriterlerin 
sağlanması durumunda ayrıca ek puan verilir.  
• Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı 
• Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması 
• Proje önerisinin aşağıdaki linkte sunulan Öncelikli Alanlardan birinde olması 
 

7. Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.  

 

6. Çağrı Takvimi 



 

 

Çağrı Açılış Tarihi 04/01/2021 

Ön Kayıt Son Tarih* 12/02/2021 (Saat 17:00) 

Çağrı Kapanış Tarihi 01/03/2021 (Saat 23:59) 

*: Proje başvuruları yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. 
Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe 
kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır. 

 
7. Çağrıya Özel Şartlar 

 Kurul Değerlendirme Eşik Değeri: 50 

 Öncelikli Alanlar: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/tubitak_cp2021.pdf  

 

8. İlgili Belgeler 

 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları 

 1507 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY101) 

 

9. Ek Bilgi 

 Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1507 kodlu "KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" uygulama 

esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında 

yer alan hükümler geçerlidir.  

 Proje başvuru sureci ve başvuru sistemine dair yaşanan sorunlara ve sorulara dair 

1507@tubitak.gov.tr; öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularına ve kapsamına dair sorular için ise 

cagri.planlama@tubitak.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz 

 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/tubitak_cp2021.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p

