
TEKNOLOJİ VE YENİLİK 
DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri



TEYDEB 
TEKNOLOJİ VE YENİLİK  

DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI



TEYDEB-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 
Başkanlığı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, ülkemiz özel 
sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik 
faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin  
araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün 
ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, 
proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir.

TÜBİTAK TEYDEB bünyesinde, altı Teknoloji Grubu ve iki Destek 
Grubu bulunmaktadır.

Malzeme, 
Metalurji ve Kimya 
Teknolojileri Grubu 

METATEG

Ulaştırma, Savunma, 
Enerji ve Tekstil 

Teknolojileri Grubu 

USETEG

Makine İmalat 
Teknolojileri Grubu 

 

MAKİTEG

Elektrik ve
 Elektronik Teknolojileri 

Grubu 

ELOTEG

Bilişim 
Teknolojileri Grubu

BİLTEG

Biyoteknoloji, 
Tarım, Çevre ve Gıda
 Teknolojileri Grubu 

BİYOTEG

Teknoloji Transfer
 Mekanizmaları

 Destekleme Grubu                                                           

TEMEG

Girişim Sermayesi 
Destekleme Grubu

GİSDEG



Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projelerini Destekleme Programı

TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge DESTEK PROGRAMLARI 

Hızlı Destek Programı 

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç 
Destek Programı

1 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programı

1 TÜBİTAK Proje Pazarları 
Destekleme Programı

TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Destek Programı 



TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma 
Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 
Destekleme Programı

TÜBİTAK Girişimcilik  
Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri 
Destekleme Programı            

TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destek 
Programı

TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programı



Ülkemiz sanayine kurumsal  
Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel 
teknolojiye katkı sağlar hale getirmek 
için, Türkiye’de yerleşik katma değer 
yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi 
projelerini desteklemektir.

Amaç

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı



1501

√ Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma 
düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik 
tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda 
bulunabilmektedir.

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar



Başvuru Şekli ve Dönemleri
Proje başvuruları “Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi 

(PRODİS)” uygulaması üzerinden çevrimiçi (online) olarak 

https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden 7/24 kabul 

edilmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/1501

Destek Özellikleri

Bütçe Sınırı Yok
Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama 
bulunmamaktadır.

•Yüksek bütçeli (¨10 Milyon’dan büyük) proje 
başvurularında, bütçenin en az %7’si KOBİ ve en az %3’ü 
Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri ile 
işbirliklerine ayrılmalıdır.

36
Destekleme 
süresi proje 
bazında en fazla 
36 aydır.

ay 7.500
Projesi başarıyla 
tamamlanan proje 
sahibi kuruluş KOBİ 
ise, proje fikir sahibi 
araştırmacıya                                         
¨ 7.500 teşvik ödülü 
verilir.

¨

Destek oranı minumum %40, maksimum %60 
olacak şekilde, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları 
için hibe destek verilir.

‘a varan 
destek60%

1501



2505

Üniversite, araştırma ve özel sektör 
kuruluşlarından temsilcilerin biraraya 
gelerek, projelerini birbirlerine 
tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına 
yönelik düzenlenen  ulusal  veya 
uluslararası “Proje Pazarı” etkinliklerini 
desteklemektir.

Amaç

TÜBİTAK Proje Pazarları 
Destekleme Programı



1503

√ En az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret odası, 
ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden 
herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması 
zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan herhangi 
biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda 
bulunabilir.

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar



1503

Destek ödemeleri etkinlik öncesi tek kalemde hibe olarak 
yapılmaktadır.

Başvuru Şekli ve Dönemleri
Proje başvuruları başvuru formatına ve istenilen içeriğe 

uygun olarak “Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB)”na basılı olarak yılın herhangi bir iş 

günü yapılabilmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/1503

25.000
Etkinliğin ulusal 
olması durumunda 
hibe destek tutarı
¨ 25.000

¨
30.000

Etkinliğin uluslararası 
katılımlı olması 
durumunda hibe 
destek tutarı ¨ 30.000

¨

Destek Özellikleri



Üniversite/kamu araştırma merkez 
ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve 
teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki 
kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, 
ürüne ya da sürece dönüştürülerek 
sanayiye aktarılması yoluyla 
ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Amaç

TÜBİTAK Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Destek Programı



1505

√ Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt 
eden KOBİ’ler veya büyük ölçekli kuruluşlar 
(müşteri kuruluş olarak) ile anlaşma sağlayan 
üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ya da 
Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma 
merkez ve enstitüleri (yürütücü kuruluş olarak) 
ortak başvuru yapabilmektedir.

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar



1505

Destek Özellikleri

10.000
Yürütücü kuruluşta proje 
yürütücüsü 
olan kişiye şartları 
sağlaması durumunda 
en fazla 3 ay  süreli ve 
en fazla ¨ 10.000’lik 
fizibilite desteği TÜBİTAK 
tarafından ödenir.

¨

60
Müşteri kuruluşun büyük ölçekli kuruluş olması 
durumunda, proje bütçesinin %60’ı hibe olarak 
TÜBİTAK tarafından, geriye kalan %40’ı ise büyük 
ölçekli kuruluş tarafından karşılanır.      

destek

%

1.000.000
Ayrıca, Proje Teşvik İkramiyesi 
(PTİ) ve destek kapsamına 
alınan proje bütçesinin % 5’i 
Proje Kurum Hissesi TÜBİTAK 
tarafından ödenir.

¨
Bütçe üst sınırı

24 ay

Destekleme 
süresi proje 
bazında en fazla 
24 aydır.

75%
Müşteri kuruluşun KOBİ 
olması durumunda, 
proje bütçesinin %75’i 
hibe olarak TÜBİTAK 
tarafından, geriye kalan 
%25’i ise KOBİ tarafından 
karşılanır.      

Başvuru Şekli ve Dönemleri
Proje başvuruları “Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi 

(PRODİS)” uygulaması üzerinden online olarak 

https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden 7/24 kabul 

edilmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/1505



KOBİ’lerin araştırma, teknoloji 
geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile 
verimliliklerini artırmaları ve katma 
değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere 
yönelmelerini teşvik etmek amacıyla, 
ikisi ortaklı olmak kaydıyla KOBİ’lerin ilk 
5 projesine destek sağlamaktır.

Amaç

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge 
Başlangıç Destek Programı



1507

√ 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin 
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında 
Yönetmelik’teki KOBİ şartlarını taşıyan, sektörüne 
bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer 
yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri 
başvurabilmektedir.

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar

Başvuru Şekli ve Dönemleri
Proje başvuruları “Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi 

(PRODİS)” uygulaması üzerinden online olarak 

https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden 7/24 kabul 

edilmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/1507

Destek Özellikleri

18Destekleme 
süresi proje 
bazında en 
fazla 18 aydır.

ay 500.000
Proje bütçesi üst sınırı

¨

7.500
Projesi başarıyla 
tamamlanan 
kuruluştaki proje fikir 
sahibi araştırmacıya    
¨ 7.500 teşvik ödülü

¨75
Destek oranı,  
Ar-Ge nitelikli proje 
harcamaları için 
%75 hibe destek

%



Uluslararası ortak destek 
programlarında (EUREKA, EUROSTARS, 
Avrupa Birliği Çerçeve Programları 
altında ortak proje çağrılarına çıkan 
programlar ve benzeri uluslararası 
program ve projeler) yer alan, sektör 
ve büyüklüğüne bakılmaksızın 
Türkiye’de yerleşik katma değer 
yaratan kuruluşların, Ar-Ge ve yenilikçi 
projelerini desteklemektir.

Amaç

TÜBİTAK Uluslararası Sanayi 
Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı



1509

√ Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma 
düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik 
tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda 
bulunabilmektedir.

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar



1509

Destek Özellikleri

Bütçe Sınırı Yok

Süre Sınırı

Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama 
bulunmamaktadır .

Destekleme Süresi, uluslararası projenin başlangıç 
ve bitiş tarihleri kadardır.

60
Ar-Ge nitelikli 
proje harcamaları 
kapsamında, büyük 
kuruluşlar için 
%60 hibe destek 
verilmektedir.

%
destek

75
Ar-Ge nitelikli 
proje harcamaları 
kapsamında, 
KOBİ’ler için 
%75 hibe destek 
verilmektedir.

%
destek

Başvuru Şekli ve Dönemleri
Proje başvuruları “Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi 

(PRODİS)” uygulaması üzerinden online olarak  

https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden 7/24 kabul 

edilmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/1509



Ulusal öncelikli alanlarda çağrıya 
çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma 
değer oluşturan kuruluşların, hedef 
ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları 
olan Ar-Ge ve yenilikçi projelerini 
desteklemektir.

Amaç

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar 
Araştırma Teknoloji 
Geliştirme ve Yenilik 
Destekleme Programı           



1511

√ Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma 
düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik 
tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda 
bulunabilmektedir.

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar



Destek Özellikleri

Süre 
Sınırı

Çağrı duyurusunda 
belirtilmektedir.

Bütçe 
Sınırı

Çağrı duyurusunda 
belirtilmektedir.

60
Ar-Ge nitelikli 
proje harcamaları 
kapsamında, büyük 
kuruluşlar için 
%60 hibe destek 
verilmektedir.

%
destek

75
Ar-Ge nitelikli 
proje harcamaları 
kapsamında, 
KOBİ’ler için 
%75 hibe destek 
verilmektedir.

%
destek

2010 %%
üzerinde

‘nin

Programdan faydalanan KOBİ ve büyük ölçekli 
kuruluşlar ayrıca; %20’nin üzerinde yurtdışı hizmet 

alım desteğinden, %10 genel gider desteğinden 
ve birden fazla ön ödeme olanaklarından 

yararlanabilecekler.

Genel gider 
desteği                            yurtdışı hizmet alım desteği                

1511

Başvuru Şekli ve Dönemleri
TEYDEB internet adresinde yayımlanan çağrı 

duyurularında belirtilen tarihlerde, “Proje Değerlendirme 

ve İzleme Sistemi (PRODİS)” uygulaması üzerinden online 

olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden kabul 

edilmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/1511



Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı 
iş fikirlerini, kuracakları  
Ar-Ge potansiyeli olan firmalarda 
ticari değeri yüksek ürün ve 
hizmetlere dönüştürebilmeleri için, 
fikir aşamasından pazara kadar olan 
faaliyetlerini desteklemektir.

Amaç

TÜBİTAK Girişimcilik 
Aşamalı Destek Programı



1512

Programa; 

√ Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir 
lisans programından mezun 

√ Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya 
doktora programına kayıtlı öğrenci 

√ Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya 
doktora programından mezun 

√ Herhangi bir şirkete ortak olmayan* 

√ Ayrıca Çağrı Duyurusundaki nitelikleri taşıyan 
kişiler   başvurabilmektedir.

* Uygulama Esaslarında belirtilen koşulları sağlayan başlangıç 
firmalarının kurucu ortağı olan kişiler de programa başvurabilecektir.

Başvuru Yapabilecek Girişimciler



Destek Özellikleri

1.Aşama
Fikirden iş Planına
İş fikri TÜBİTAK tarafından uygun bulunduğunda, 
verilen girişimcilik eğitimi ve iş rehberliği 
desteğiyle iş planı hazırlanır.

2.Aşama
Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama
İş planı (proje) başvurusunun değerlendirilmesi 
sonucu başarılı bulunanlar için girişimcinin 
kuracağı sermaye şirketine sermaye desteği 
sağlanır.

1512

Süre Sınırı
Aşama 1

TEYDEB internet adresinde duyurulur.

Aşama 2

En fazla 12 ay

Aşama 3

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na 
ilişkin Uygulama  Esasları’nda belirtilen en fazla 
18 aylık destek süreleri geçerlidir.

Aşama 4

En fazla 12 ay

3.Aşama
Ileri Ar-Ge  
Aşaması
İlk Ar-Ge projesi
1507 KOBİ  
Ar-Ge Başlangıç 
Destek Programı 
kapsamında 
desteklenir.

4.Aşama
Ticarileştirme 
Aşaması



Bütçe Sınırı

1512

Başvuru Şekli ve Dönemleri
İş Fikri başvuruları; TEYDEB internet adresinde  

yayımlanan çağrı takviminde   belirtilen tarihlerde,“Proje  

Değerlendirme ve İzleme Sistemi  (PRODİS)” uygulaması 

üzerinden online olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr 

adresinden kabul edilmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/1512

100.000
Aşama 2’de teminat 
alınmaksızın geri 
ödemesiz olarak 
(hibe) verilecek olan 
sermaye desteği 
tutarı en fazla   
¨ 100.000 ’dir.

Aşama 2

¨

20
Ayrıca Aşama 2’de
¨ 100.000’yi 
geçmemek kaydıyla 
bütçenin %20’si 
oranında genel 
gider desteği verilir.

%

75
Girişimcinin Aşama 
3’e devam etmesi 
durumunda 1507 KOBİ 
Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı’na ilişkin 
Uygulama  Esaslarında 
belirtilen en fazla  
¨ 500.000 proje bütçe 
üst sınırı ve % 75’lik 
destek oranı geçerlidir.

Aşama 3’te, 
desteklemeye esas 
harcama tutarının 
%10’u oranında genel  
gider desteği verilir.

Aşama 3

%

10%

Ayrıca programda, birden fazla ön ödeme 
olanağından da yararlanılabilecektir.



Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, 
uygulamaya dönüştürülerek 
ticarileştirilmesi, üniversite ve 
özel sektör kuruluşları arasında 
işbirliği oluşturulması ve sanayinin 
ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin 
üniversitede üretilmesine yardımcı 
olunması amacıyla faaliyet gösteren 
Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)’ni 
desteklemektir. 

Amaç

TÜBİTAK Teknoloji Transfer 
Ofisleri Destekleme Programı



1513

√ Programa başvuru yapabilecek kuruluşlar  
arasında üniversiteler, üniversitelerin ortak 
olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, 
teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler 
bulunmaktadır.

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar

Destek Özellikleri

10
Destekleme süresi 
proje bazında 5 yıldır. 
Bu süre en fazla 5 yıl 
daha uzatılabilir.

yıl 1.000.000
Yıllık destek miktarı her 
bir TTO için ¨ 1.000.000’ye 
kadardır. Destek ön ödeme 
ve hibe şeklindedir.

¨

Destek oranı 
ilk 5 yıl için 
% 80

80%
Destek oranı 
ikinci beş yıl 
için % 60

60%



√ Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek 
sağlama faaliyetleri

√ Fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, 
pazarlanması, ticarileştirilmesi 

√ Girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş 
rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama 

√ Bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler 
düzenleme, yayınlar yapma Türkiye’de kurulmuş veya 
kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin 
desteklenmesi hedeflenmektedir. 

1513

Başvuru Şekli ve Dönemleri
Programa başvurular, çağrı dönemlerinde proje şeklinde 

yapılmaktadır.  Çağrı  duyuruları  TÜBİTAK internet 

adresinde yayınlanmaktadır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
www.tubitak.gov.tr/1513

Desteklenecek Faaliyetler



Ülke ekonomisine katma değer 
sağlayabilecek nitelikte yenilikçi 
ürün ve teknoloji geliştirme ve 
üretme potansiyeli bulunan KOBİ 
ölçeğindeki Ar-Ge yoğun başlangıç 
firmalarının çekirdek, başlangıç veya 
gelişme aşamalarındaki finansman 
ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları 
aracılığıyla karşılanmasıdır. 

Amaç

1514 Girişim Sermayesi 
Destek Programı



1514

√ Programın yürütülmeye başlaması ve Girişim 
Sermayesi Destekleme Grubunun kurulmasıyla 
birlikte, programa ilişkin çağrı duyurusu bu yıl 
içerisinde açılacaktır.

Başvuru Şekli



Proje Başvuru Öncesinde Dikkat Edilmesi Gereken 
Konular:

√ Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü 

vurgulanmalı

√ Projenin teknoloji düzeyi, bilimsel/teknik literatür ve 

standartlar referans verilerek açıklanmalı 

√ Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir biçimde 

olmalı başarı kriterleri tanımlanmalı

√ Projede kullanılacak yöntem ve teknikler açıklanmalı

√ Proje tahmini süresi ve bütçesi gerçekçi olmalı

√ Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki 

ilişkiler iyi kurgulanmalı

√ Projeyi gerçekleşebilecek için gerekli işbirlikleri ve 

hizmet alımları tanımlanmalı

√ Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte 

oluşturulmalı

√ Değerlendirme sürecinde proje personelinin ve var 

ise teknik danışmanların, proje faaliyetlerine ilişkin 

hakemlere sunum yapmaları

Proje Başvurularında Beklenen Hedefler:

√ Yeni ürün geliştirilmesi

√ Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 

√ Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin 

geliştirilmesi

√ Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Programlara ilişkin Önemli Bilgiler 



Temel Proje Değerlendirme Boyutları:

√ Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve 

yenilikçi yönü

√ Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu 

√ Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma 

dönüşebilirliği

Programlar Kapsamında Desteklenen Gider Kalemleri:

√ Personel giderleri

√ Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım  alımları

√ Malzeme ve sarf giderleri

√ Seyahat giderleri

√ Danışmanlık ve hizmet alımları

√ Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM) 

√ Proje hazırlatma giderleri (sadece 1507)

√ Proje Teşvik İkramiyesi (1505,1513) ve Bursiyer,        

Proje Kurum Hissesi (1505) 

√ Fizibilite Desteği (sadece 1505)

√ Genel Giderler (1511, 1512, 1513)

√ Teşvik ödülü (firma KOBİ ise 1501, 1507)

√ Üniversitelere yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri (1505, 

1513 hariç)

√ Toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri (1503,1513)

√ Ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri (1503,1513)



1995-2012 Yılları Arasında Ne Yapıldı?

75%

KOBİ

25%

BÜYÜKProje 
Başvurusu

16.422

71%

KOBİ

29%

BÜYÜKDesteklenen 
Proje

9.721

89%

KOBİ

11%

BÜYÜKDesteklenen 
Firma

4.582

¨ 2,9 Milyar Hibe Destek



Proje Başvurularında KOBİ’lerin Payı

49%

KOBİ
66%

KOBİ
79%

KOBİ

1995-2012 
16.422 Proje Başvurusu

Desteklenen Projelerde KOBİ’lerin Payı

46%

KOBİ
63%

KOBİ
76%

KOBİ

1995-2012 
9.721 Proje Başvurusu

Firmalara Verilen Hibe Destek Tutarı

23%

KOBİ
37%

KOBİ
51%

KOBİ

1995-2012 
¨ 2,9 Milyar Hibe Destek

1995-2001

1995-2001

1995-2001

2002-2006

2002-2006

2002-2006

2007-2012

2007-2012

2007-2012



2013


