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T Ü B İ T A K 
 
 
 

1601 – TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE 
ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI 

 
ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA 

PROGRAMI OLUŞTURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ  
ÇAĞRI DUYURUSU – 2013 

 
 
Bu çağrı duyurusu 1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik 
Destek Programı Uygulama Esasları çerçevesinde yapılmıştır. Çağrıda belirtilmeyen hususlar için 
uygulama esaslarındaki hükümler geçerli olacaktır. 
 

 

 
3. Başvurabilecek Kurum/Kuruluşlar 
 
Çağrıya Türkiye’de faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumları başvurabilir. 
 
 
4. Çağrı Konusu ve Kapsamı  
 
1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı, Ar-Ge, 
yenilik ve girişimcilik alanlarında sağlanan kamu desteklerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını 
sağlayacak mekanizmaların desteklenmesi ile ulusal yenilik ve girişimcilik ekosisteminin 
geliştirilmesini hedeflemektedir. 
 
Bu hedef doğrultusunda üniversitelerin, girişimcilik alanında Sertifika Programları başlatmasını ve 
yürütmesini teşvik edecek bir çağrıya çıkılmıştır. TÜBİTAK, üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik 
algısının yerleşmesi ve başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi amacıyla; 
üniversitelerin, öğrencilerine ve öğretim elemanlarına yönelik uzun dönemli bir girişimcilik sertifika 
programları başlatmasını hedeflemektedir. 

1. Çağrı Kodu 
 
1601-2013-1 

2. Çağrı Başlığı 
 
Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve Yürütülmesi 
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5. Çağrıya Özel Şartlar 
 

1. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan projeler, Uygulama Esasları çerçevesinde 
değerlendirilerek puan sıralamasına tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucunda en yüksek 
puan alan en fazla 10 (on) üniversitenin proje önerisi desteklenecektir.  

2. Bu çağrı duyurusunda kullanılan dönem kavramı üniversitelerde akademik takvimde 
kullanılan dönem olmayıp, 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına 
Yönelik Destek Programı Uygulama Esaslarında tanımlanmıştır. 

3. Çağrıya başvuru yapan projeler en fazla 3 yıl desteklenecektir. Proje Önerileri 2 yıl olarak 
TÜBİTAK’a sunulacaktır. Destek kararı verilen projelerde, ilk 2 döneme ait Faaliyet Raporu 
TÜBİTAK’a sunulduktan sonra talep edilecek 1 yıllık ek süre ve bütçeye ilişkin karar, önceki 
dönemlere ait faaliyet raporları ve sonraki 1 yıla ait Faaliyet Planı’nın değerlendirilmesi sonrası 
verilecektir.  

4. Proje Destek Başlangıç Tarihi 01 Ocak 2014 olarak belirlenmiştir. 
5. Kuruluş, çağrı duyurusunda belirtilen tarihler arasında istenilen bilgi ve belgeleri TÜBİTAK’a 

iletecektir. TÜBİTAK gerek gördüğünde ek bilgi veya belge talebinde bulunabilir. 
 

 
6. Girişimcilik Sertifika Programı Yapısı 
 

1. Girişimcilik Sertifika Programının hedef kitlesi, üniversitenin kendi lisans ve lisansüstü 
öğrencileri ile öğretim elemanlarıdır. Program, üniversite öğrencilerinin öğrenim süreleri 
boyunca, öğretim elemanlarının ise özel program dahilinde tamamlayabilecekleri modüler bir 
yapı içerecektir. 

2. Çağrıya başvuran kurumlar, “Çağrı Konusu ve Kapsamı” bölümünde belirilen hedefleri 
karşılayacak eğitim modüllerinin içeriğini http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/g-ser-
kat.pdf adresindeki Eğitim Modülleri Kataloğu ve EK’deki Eğitim Modülü Bilgi Formu kullanarak 
oluşturacak ve bu modüllerle program akışını tasarlayacaklardır. Başvuru dosyasında programı 
oluşturan her bir eğitim modülü için bir Eğitim Modülü Bilgi Formunun doldurulması gerekir. 
Eğitim Modülü: katılımcıları belirli konularda bilgilendirmeyi amaçlayan sözlü anlatım, sunum, 
yerinde ziyaret (teknik gezi, vb.) staj, ödev, alıştırma, ekip çalışmaları gibi; süresi, kapsamı, 
yöntemi ve amacı önceden belirlenmiş öğretici etkinliklerdir. 

3. Girişimcilik Sertifika Programını oluşturan Eğitim Modülleri toplamda en az 120 saat olacaktır. 
1 saatlik eğitim modülü, 45 – 60 dakika arasında kesintisiz devam ettirilen öğretici etkinlikleri 
ifade etmektedir. 

4. Girişimcilik Sertifika Programında http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/g-ser-kat.pdf 
adresinde yayımlanan Modül Kataloğunda belirtilen zorunlu modüllerin tamamının programda 
yer alması gerekirken, seçmeli olanlardan 120 saati tamamlayacak modüller seçilebilir, ayrıca 
seçmeli modüller yerine (üniversitenin mevcut ders programlarından ya da yeni hazırlanacak 
derslerle) farklı önerilerde bulunulabilir. Panel bu önerileri ayrıca değerlendirir. Başvuru sahibi 
başvuru önerisinde http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/g-ser-kat.pdf adresindeki 
Katalog içeriğine ekleme yapabilir. 

5. Başvuru sahibinin KOSGEB tarafından akredite edilmiş bir girişimcilik dersi varsa, Modül 
Kataloğunda yer alan “Girişimcilik Konusunda Zorunlu Eğitim Modülleri” bölümünde yer 
alan GSER01- Girişimciliğin Temelleri ve GSER02- İş Modellemesi modülleri yerine 
kullanılabilir. 

6. Projenin başlama tarihinde Üniversitenin müfredatında var olan bir eğitim programındaki 
derslerden  önerilen sertifika programında yer alması uygun bulunanlar için ayrıca eğitmen 
ücreti karşılığı PTİ ödenmez. 

7. TÜBİTAK, http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/g-ser-kat.pdf adresindeki Eğitim 
Modülleri Kataloğunu gerek gördüğü durumlarda Üniversitelerden gelen önerileri de dikkate 
alarak güncelleyebilir. Güncel katalog yeni çağrılarda zorunlu olarak dikkate alınırken 
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desteklenmesi uygun bulunan ve projeleri devam eden üniversiteler yeni eğitim modüllerini 
programlarına almakta ya da eski programlarını sürdürmekte serbesttir. 

8. Eğitim modüllerinin verileceği sınıflarda en az 15 en fazla 40 öğrencinin yer alması gerekir. 
Aynı modülün birden fazla sınıfta aynı zamanda verilmesi hususu, eğitmen ve öğrenci 
kapasitesine bağlı olarak proje yürütücüsünün kararına bırakılmıştır. 

9. Girişimcilik Sertifika Programı sonunda tüm modülleri başarı ile tamamlayanlara sertifika 
verilir. TÜBİTAK sertifikanın verilmesi aşamasında ayrıca, sınav, yarışma vb. yöntemlerle 
değerlendirmeler yapabilir. 

10. Bu program dahilinde verilecek eğitimler Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik endeksi 
hesaplamasında dikkate alınacaktır. 

7. Bütçe ve Desteklenecek Giderler 
 

1. Çağrıya başvuru yapan projeler en fazla 3 yıl desteklenecektir. Proje Önerileri 2 yıl olarak 
TÜBİTAK’a sunulacaktır. Destek kararı verilen projelerde, ilk 2 döneme ait Faaliyet Raporu 
TÜBİTAK’a sunulduktan sonra talep edilecek 1 yıllık ek süre ve bütçeye ilişkin karar, önceki 
dönemlere ait faaliyet raporları ve sonraki 1 yıla ait Faaliyet Planı’nın değerlendirilmesi sonrası 
verilecektir.  

2. Hibe şeklinde %100 destek sağlanacaktır. Ayrıca genel gider desteği verilmeyecektir. 
3. Girişimcilik Sertifika Programında eğitmenlere verdikleri eğitim modülü saati üzerinden, proje 

yürütücüsüne ise her ay için Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) verilecektir. Ayrıca kuruluş 
dışından kişilerin vereceği eğitim hizmeti giderleri desteklenecektir. PTİ ve hizmet giderleri 
için Bilim Kurulu’nun belirleyeceği ve 15.09.2013 tarihinden sonra duyurulacak eğitim modülü 
saat ücreti ve Proje Yürütücüsü PTİ üst sınırları aşılmayacaktır.  

4. Proje kapsamında kuruluşa yapılacak destek ödemeleri, her dönemin sonunda sunulacak 
olan Faaliyet Raporu değerlendirmesinin tamamlanmasını takiben, o dönem için destek 
kapsamına alınan bütçe esas alınarak kuruluş tarafından açılacak özel hesaba trasfer edilir.  

 
8. Değerlendirme Ölçütleri : 
 

1. Çağrı başvuruları aşağıdaki ölçütlere göre panel yöntemi ile değerlendirlecektir. 
 

a) Girişimcilik Sertifika Programının çağrı hedefleriyle uyumu, 
 

b) Programın eğitsel niteliği ve planının uygunluğu, 
 

c) Kuruluşun fiziki altyapısının uygunluğu, 
 

d) Eğitmenlerin niteliği, 
 

e) Sertifika programının yaygın etkisi. 

9. Destek ve İzleme Süreci : 
 

1. Proje yürütücüsü her dönem sonunda proje faaliyetlerini anlatan dönemsel faaliyet raporunu 
hazırlar ve TÜBİTAK’a dönem bitiş tarihinden sonraki iki ay içinde sunar. Desteklenecek 
projeler için dönem tarihleri TÜBİTAK tarafından sözleşmede belirtilecektir.  

2. Kuruluş TÜBİTAK’ın para transferi yapabileceği ve yapılan ödemeleri denetleyebileceği 
projeye özel bir banka hesabı açtıracaktır. Destek tutarı, 7. Bölümde belirtilen şekilde kuruluş 
özel hesabına aktarılacaktır. 
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10. Başvuru Şekli 
 

1. Başvuru ile ilgili belgeler www.teydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan “1601 Yenilik ve 
Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” sayfasından temin 
edilecektir. Proje önerisi başvurusu aşağıdaki belgelerden oluşacaktır: 

 
a) Proje Öneri Bilgileri Formu  

b) Talep edilen bütçe ve gerekçeleri 

c) Hizmet alımı varsa mutabakat sözleşmesi vb. veya proforma fatura 

d) Eğitim modülleri çizelgesi (müfredat ve program takvimi) 

e) Proje yürütücüsü ve eğitmenlerin özgeçmişleri 

f) Diğer ekler 

 

2. Başvuru dosyasında yer alan belgelerin her sayfası proje yürütücüsü tarafından 
paraflanacaktır.  

 
3. Başvuru belgelerinin ıslak imzalı aslı ve elektronik kopyası (CD ortamında, PDF ve Microsoft 

Excel formatında), TÜBİTAK – TEYDEB Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere/Ankara 
adresine elden veya posta/kargo ile teslim edilecektir.  

 

 
NOTLAR :  

1- Proje başvurusu öncesinde “1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına 
Yönelik Destek Programı Uygulama Esasları”nın incelenmesi önerilir. 

 
Bilgi İçin:  
 
Dr. İsmail DOĞAN 
TEYDEB Malzeme Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubu 
Tel: 0-312-4685300 / 2739 
E-Posta: ismail.dogan@tubitak.gov.tr 
 
Dr. Sinan TANDOĞAN 
TEYDEB Stratejik Programlar Müdür V. 
Tel: 0-312-4685300 / 4466 
E-Posta: sinan.tandogan@tubitak.gov.tr 

11. Çağrı Takvimi 
 

• Başvuru Başlangıç Tarihi  :  1 Ağustos 2013 

• Başvuru Bitiş Tarihi (*)   :  1 Ekim 2013 

 
* 1 Ekim 2013 saat 17:00’a kadar TÜBİTAK’a ulaştırılmayan başvuru dosyaları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
*  Çağrı Bitiş Tarihi 1 Kasım 2013   tarihine kadar uzatılmıştır.

 

http://www.teydeb.tubitak.gov.tr/
mailto:sinan.tandogan@tubitak.gov.tr
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