
1512 – GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI 

2013 YILI ÇAĞRI DUYURUSU 

 
1. Çağrı Kodu 

 
1512- 2013- 01 

 
 

 
2. Çağrı Başlığı 

 
Aşama 1 iş fikri başvurularının alınması 

 
 

 
3. Çağrı Konusu ve Kapsamı 

 
Çağrı kapsamında herhangi bir konu ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarında yenilik 
odaklı, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşebilecek iş fikri başvuruları kabul 
edilecektir. 

 
 

4. Çağrı Takvimi 
 

Tarih Aşama 
2 Mayıs – 3 Haziran 2013 1. Aşama İş Fikri başvurularının alınması 

15 Temmuz - 26 Ağustos 2013 2. Aşama İş Planı başvurularının alınması 
Kasım 2013 Şirket kurulumu 
Ocak 2014 İş Planı destek sürecinin başlaması 

 
 
5. Çağrıya Başvuru Koşulları 

 
 

Programa; 

•  Üniversitelerin örg ün  öğ ren im  veren  herhangi bir lisans programından mezun 
veya 

•  Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı 
öğrenci veya 

•  Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun 
kişilerden; 

 
 Başvuru tarihinde; 45 yaşından gün almamış (doktora programı 

mezunlarında bu şart aranmaz) ya da doktora mezuniyet tarihinin 
üzerinden 5 sene geçmemiş, 

 Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye 
Desteği ya da TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 
2. aşaması kapsamında iş planı desteklenmesi uygun bulunmamış ve 

 Herhangi bir şirkete ortak olmayan kişiler1 

    başvurabilecektir. 
 

 

                                                           
1 Uygulama Esaslarında belirtilen koşulları sağlayan başlangıç firmalarının kurucu ortağı olan kişiler de programa 
başvurabilir.  



 
  7. Sermaye Desteği Aktarım Şekli 

 
Programın 2. Aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları için 100.000 TL’ye kadar 
geri ödemesiz sermaye desteği sağlanacaktır. Proje sözleşmesinin imzalanmasının 
ardından destek kapsamına alınan bütçenin %60’ı ilk ödeme olarak, %30’u ara ödeme 
olarak, %10’u ise proje sonu işlemlerinin ardından destek özel hesabına aktarılacaktır2.  
 
 
 
8. Başvuru Süreci ve Belgeleri 
 
Bu program kapsamında, iş fikri başvuruları http://eteydeb.tubitak.gov.tr  adresindeki Proje 
Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulaması üzerinden (güvenli elektronik imza 
kullanılarak veya kullanılmadan) yapılır. 
İş fikri başvurularının kabul edilebilmesi için PRODİS’ten alınacak dilekçe ve 
taahhütnamenin ıslak imzalı olarak, mezuniyet belgesiyle birlikte TÜBİTAK Başkanlık 
adresine iletilmesi gereklidir. 
 
 
 
9.  İlgili Dokümanlar 

 
 
İş Fikri Dokümanı 
İş Fikri Dokümanı Hazırlama Kılavuzu 
1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Uygulama Esasları 

 
İlgili dokümanlara www.tubitak.gov.tr/1512 web adresinden ulaşabilirsiniz. 
Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Uygulama Esasları 
çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen hususlar için Uygulama Esaslarında yer 
alan hükümler geçerlidir. 

                                                           
2 İş planının izleme sürecinde yapılacak değerlendirmelere bağlı olarak, TÜBİTAK gerekli gördüğü durumlarda ikinci 
ve üçüncü ödeme oranlarında değişiklik yapabilir. 

http://eteydeb.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-girisimcilik-asamali-destek-programi

