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Ar-Ge, İnovasyon Desteği Sıkça Sorulan Sorular 

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı nedir? 

İşletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet 

geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü 

nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon 

niteliği taşıyan projelerine destek verilen programdır. 

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı’na kimler başvurabilir? 

Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, 

ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni 

üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon fikri olan 

işletmelerin/girişimciler başvurabilir. 

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programına nasıl başvurabilirim? 

Başvuru sahibi girişimci ise: KOSGEB Müdürlüğü’ne müracaat ederek kullanıcı adı ve şifre alır, proje 

başvurusunu yapar. Projenin desteklenme kararı alındıktan sonra işletmesini kurar ve işletme olarak 

destek adımlarını takip eder. Başvuru sahibi işletme ise: KOSGEB’e kayıt olan işletme KOBİ 

Beyannamesini doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne teslim eder. Bu aşamada işletmenin işlemlerini 

yürütmek üzere 1 KOBİ uzmanı atanır. İşletmenin beyannamesi onaylandıktan sonra işletme e-devlet 

şifresi ile girdiği KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Ar-Ge İnovasyon Destek Programı başvurusu yapmak 

için projesini hazırlar. Proje hazırlanırken, işletme projede yapılacak harcamalara ilişkin detayları 

gösteren fiyat tekliflerini ve projede çalışması muhtemel kişilerin özgeçmişlerini de başvuruya ekler. 

İşletmenin işlemlerini yürütmek üzere atanan KOBİ Uzmanı tarafından proje incelenir ve uygun 

bulunması durumunda Değerlendirme Kurulu’na sevk edilir. Değerlendirme Kurulu toplantı tarihleri 

KOSGEB Müdürlüğü tarafından belirlenir. İşletme toplantıya davet edilerek projesini anlatır ve destek 

başvurusu kabul veya red edilebilir veya düzeltme istenebilir. Kurul tarafından desteklenmesi uygun 

bulunan gider kalemleri ve KDV hariç tutarlar Kurul Kararı ile işletmeye bildirilir. Kurul Kararının 

bildirilmesinin ardından işletme işletme Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

Taahhütnamesini e-devlet şifresi ile girdiği KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylar. 

Ne zaman ödeme talep etmeliyim? 

İşletme Taahhütname onayından itibaren projeye ilişkin iş-zaman planında belirtilen faaliyetleri 

gerçekleştirir. İşletmenin faaliyetlerini değerlendirmek üzere Kurul tarafından 1 öğretim görevlisi 

belirlenir. Öğretim görevlisi tarafından işletme proje dönemlerinde ziyaret edilerek işletmenin proje 

faaliyetleri KOSGEB Müdürlüğüne raporlanır. İşletme yaptığı harcamalara ilişkin faturaları ve 

dekontları ödeme talep formu ile birlikte KOSGEB Müdürlüğü’ne e-devlet şifresi ile girdiği KOBİ Bilgi 

Sistemi üzerinden göndermelidir. KOBİ Uzmanı tarafından ödeme evrakları incelenir ve işletme 

ziyaret edilerek alınan makine, teçhizat ve yazılıma ilişkin gerekli tespitleri yapar. Uygun bulunan 

harcamalar için işletmenin bildirdiği banka hesabına destek ödemesi yapılır, ancak işletmenin 

vergi/SGK borcu olması durumunda borç tutarı ilgili kuruma mahsup edilerek kalan tutar işletmeye 

ödenebilir. 
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Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı'nda hangi destekleri ne kadar destek 

alabilirim? 

 

 


