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TÜBİTAK 

 

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 

 

 

 

1601 – TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE 

ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI 

 

 

Mentor Eğiticisi Çağrısı 

 

 

Bu çağrı duyurusu, 1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite 

Artırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Esasları çerçevesinde yapılmıştır. Çağrıda 

belirtilmeyen hususlar için söz konusu uygulama esaslarındaki hükümler geçerli olacaktır. 

 

 

1. Çağrı Kodu: 

1601-2015-3 

 

2. Çağrı Başlığı: 

Mentor Eğiticisi Çağrısı 
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3. Çağrının Konusu, Amacı ve Kapsamı: 

1. 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek 

Programı kapsamında; KOBİ’lerin 

a. Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi 

 Süreç analizi ve süreç iyileştirme 

 Performans ve işlev analizi 

 Fikri haklar yönetimi 

 Teknoloji yol haritası geliştirme 

 Proje geliştirme ve yönetimi 

 Yenilikçi ürün/süreç geliştirme 

b. İleri Mühendislik ile Tasarım 

 İstatistiksel süreç yönetimi 

 Bilgisayar destekli tasarım, üretim ve mühendislik 

 Modelleme ve simülasyon 

 Prototipleme (hızlı, mühendislik, ticari) 

 Deneysel geliştirme 

 Hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) 

c. İş Geliştirme 

 Pazar analizi ve yeni pazarlara giriş stratejileri 

 Finansal kaynaklara erişim 

 Ürün konumlandırma 

 Markalaşma 

 Değer önerisi yönetimi 

d. Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına Özel 

 Değer yaratma 

 İş modeli geliştirme 

 Şirket yönetimi 

 Müşteri yönetimi 

 Yenilik yönetimi 

 Finansal kaynaklara erişim ve yatırımcı ilişkileri 

alanlarındaki mevcut durumlarını analiz ederek ihtiyaçları doğrultusunda mentorluk 

hizmeti verecek kişilerden oluşan nitelikli mentor havuzunun geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

2. Söz konusu amaç doğrultusunda açılan bu çağrı ile seçilecek uygulayıcı kuruluşların, 

TÜBİTAK mentor havuzunda yer alan mentor adaylarına eğitim vermeleri 

hedeflenmektedir. Ayrıca uygulayıcı kuruluşların mentor adayı olabilecek kişileri 

mentor havuzuna yönlendirmeleri beklenmektedir. 

3. Her uygulayıcı kuruluş aşağıda belirtilen alanlardan en fazla ikisinde eğitim verecek 

şekilde başvurabilir. Uygulayıcı Kuruluşun bu alandaki yetkinliği TÜBİTAK 

değerlendirmeleri sırasında dikkate alınacaktır. 

a. Stratejik teknoloji/ürün yönetimi mentorluğu 
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b. İleri mühendislik ile tasarım mentorluğu 

c. İş geliştirme mentorluğu 

d. Teknoloji tabanlı başlangıç firmalarına yönelik mentorluk 

4. Kuruluşlar, yukarıda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda tasarlayacakları 

“Mentor Eğitim Programı” ile çağrıya başvuracaklardır. Bu kapsamda oluşturulacak 

eğitim içeriklerinin, mentor adaylarına kendi uzmanlık alanlarındaki deneyimlerini 

KOBİlere etkin biçimde aktarabilmelerini sağlayacak yetkinlikleri kazandırması 

hedeflenmelidir. Eğitim programı yukarıda belirtilen alanlarda uzmanlık 

kazandırmaya yönelik olarak tasarlanmayacaktır. 

5. Mentor Eğitim Programının 

a. Temel mentorluk kavramları (mentor tanımı, mentor-firma ilişkileri ve etik 

kurallar, mevcut durum analizi, mentorluk tecrübe paylaşımı vb.), 

b. Madde 3’de belirtilen alanlarda temel mentorluk kavramlarının uygulanması 

konularını içermesi beklenmektedir.  

6. “Mentor Eğitim Programı”nı oluşturan her ders için “Eğitim İçeriği Bilgi Formu” 

doldurularak Başvuru Formu’na eklenecektir.  

7. Mentor Eğitim Programı için minimum eğitim süresi belirtilmemekle birlikte 

programın uygulanabilirliği, verimi ve etkinliğine bakılarak önerilen eğitim süresinin 

uygunluğuna TÜBİTAK değerlendirmeleri sırasında karar verilecektir. 

8. Uygulayıcı Kuruluş eğitim öncesinde her mentor adayı için yetkinliklerini ve 

tecrübelerini değerlendirdiği bir rapor hazırlayarak eğitim vereceği mentor 

adaylarının listesini TÜBİTAK’ın onayına sunacaktır. TÜBİTAK yapacağı 

değerlendirme sonucunda aday listesinde değişiklik yapabilir. Uygulayıcı Kuruluş 

sadece TÜBİTAK tarafından uygun bulunan mentor adaylarını eğitim programına 

kabul edecektir.  

9. Eğitim sonunda Uygulayıcı Kuruluş eğitim verdiği her mentor adayı için mentorluk 

hizmeti verebileceği alanları ve bu hizmeti vermesinin uygunluğunu değerlendirdiği 

bir rapor hazırlayarak TÜBİTAK’a sunacaktır. 

 

4. Çağrıya Başvurabilecek Kuruluşlar: 

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilir. Başvuru yapacak şirketlerin 

veya işbirliği yaptığı kuruluşların mentorluk deneyimine sahip olması gerekmektedir. 

 

5. Proje Bütçesi ve Ödemeye İlişkin Esaslar: 

Proje Bütçesi: 

Bu çağrıda proje bütçesi için üst sınır belirlenmemiştir. Ancak proje başvurusunun 

değerlendirmesinde Uygulayıcı Kuruluşun önermiş olduğu bütçenin, planlanan eğitim 

verilecek mentor adayı sayısı ve eğitim süresine oranı dikkate alınacaktır. 
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Destek Şekli ve Oranı: 

Hibe şeklinde %100 destek sağlanacaktır. 

 

Desteklenen Gider Kalemleri: 

1. Personel 

a. Proje ekibinde yer alan en fazla 3 kuruluş personelinin giderleri desteklenecektir 

(Desteklenecek personelin en az lisans mezunu olması gerekir). 

b. Proje kapsamında desteklenen kuruluş personelinin vereceği eğitimler hizmet alımı 

olarak ayrıca desteklenmeyecektir. 

 

2. Hizmet alımları 

Mentor adaylarının değerlendirilmelerine yönelik hizmet alımları, eğitim hizmet alımları 

ve YMM ücreti desteklenecektir(Eğitmenlerin konaklama ve ulaşım giderleri 

desteklenmeyecektir). 

 

3. Toplantı ve organizasyon giderleri 

Düzenlenecek eğitimlere ilişkin toplantı ve organizasyon giderleri desteklenecektir 

(Katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri desteklenmeyecektir). 

4. Seyahat giderleri 

Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin şehirlerarası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve 

Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde konaklama ücretleri desteklenecektir. 

 

5. Genel giderler 

Dönemsel destek tutarının %15’i kadar genel gider desteği verilecektir. 

 

6. Özel Şartlar: 

1. Bu çağrı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projeler en fazla 12 ay süreyle 

desteklenecektir.   

2. Bu çağrının 7. Bölümünde belirtilen değerlendirme ölçütleri kullanılarak TÜBİTAK 

tarafından yapılacak ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan kuruluşların 

başvuruları panel yöntemiyle değerlendirilecektir. 

3. Uygulayıcı kuruluşların vereceği eğitimden sadece TÜBİTAK mentor havuzuna kayıt 

olan mentor adayları faydalanabilir. 

4. Bu çağrı duyurusunda kullanılan dönem kavramı 1601 Yenilik ve Girişimcilik 

Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Esaslarında 

tanımlanmıştır. 

5. Uygulayıcı kuruluş, çağrı duyurusunda belirtilen tarihler arasında istenilen bilgi ve 

belgeleri TÜBİTAK’a iletecektir.  

6. TÜBİTAK gerekli görmesi durumunda düzeltme veya ek bilgi talep edebilir. 

7. TÜBİTAK projenin değerlendirme süreci sonucunda projenin destek başlangıç tarihini 

ve proje süresini değiştirebilir. 
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7. Değerlendirme Ölçütleri: 

Çağrı başvuruları aşağıdaki ölçütlere göre panel yöntemi ile değerlendirilecektir.  

a. Kuruluşun başvurduğu alandaki mentorlukla ilişkili bilgi, deneyim ve yetkinlik 

düzeyi, 

b. Proje ekibinin niteliği, 

c. Eğitmenlerin niteliği, 

d. Mentor Eğitim Programının çağrı hedefleriyle uyumu ve eğitsel niteliği, 

e. Mentor Eğitim Programının beklenen etkisi. 

 

8. Destek ve İzleme Süreci: 

1. Proje dönem tarihleri, Uygulayıcı Kuruluş ile TÜBİTAK arasında imzalanacak 

sözleşmede belirtilir.  

2. Proje yürütücüsü her dönem sonunda proje faaliyetlerini içeren dönemsel faaliyet 

raporunu hazırlar ve TÜBİTAK’a dönem bitiş tarihinden sonraki iki ay içinde sunar.  

3. Kuruluş, TÜBİTAK’ın para transferi yapabileceği ve yapılan ödemeleri 

denetleyebileceği projeye özel bir banka hesabı açtıracaktır. 

4. Dönemsel destek tutarı, her dönemin sonunda sunulacak olan Faaliyet Raporu 

değerlendirmesinin tamamlanmasını takiben o dönem için destek kapsamına alınan 

bütçe esas alınarak proje  özel hesabına transfer edilir.  

 

9. Çağrı ve Proje Takvimi: 

Aşama Tarih 

Çağrı Başvuru Tarihi 23 Mart - 18 Mayıs 2015  

Sonuçların Açıklanması 13 Temmuz 2015 

Destek başlangıcı 01 Ağustos 2015 

 

10. Başvuru Şekli: 

1. Başvuru belgelerine www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan “1601 Yenilik ve 

Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” sayfasından 

ulaşılacak olup, proje başvurusu aşağıdaki belgelerden oluşacaktır: 

a. Proje Öneri Bilgileri Formu 

b. Hizmet alımı sözleşmesi vb. veya proforma fatura 

c. Ön kayıt formu 

d. Diğer Ekler  

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

paraflanacaktır. 
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3. Başvuru dosyası Times New Roman  yazı tipinde 12 punto 1.15 aralıkla hazırlanmalıdır, 

Ekler hariç 50 sayfayı geçmemelidir. 

4. Başvuru belgelerinin ıslak imzalı aslı ve elektronik kopyası (CD ortamında, PDF* ve 

Microsoft Excel formatında), aşağıda belirtilen adrese elden veya posta/kargo ile teslim 

edilecektir. Elden teslim ya da kargoya veriliş tarihi en geç 18 Mayıs 2015 saat 17.00 

olan başvurular kabul edilecektir.  

 

Başvuru Adresi: 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 

Tunus Caddesi No:80, 06100 Kavaklıdere/Ankara 

 

* PDF dokümanı, uygun dönüştürücü programı kullanılarak oluşturulmalı ve dosya 

büyüklüğü 15MB’ın altında olmalıdır.  

 

11. İlgili Dokümanlar: 

1. 1601 TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik 

Destek Programı Uygulama Esasları 

2. Proje Öneri Bilgileri Formu  

3. Ön Kayıt Formu 

 

12. Diğer Hususlar: 

1. TÜBİTAK, bu çağrıda belirtilen hususlarda ve programa ilişkin diğer dokümanlarda 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

2. TÜBİTAK’ın çağrıda belirttiği kapsamda değişiklik yapması halinde TÜBİTAK bu 

değişiklikleri uygulayıcı kuruluşlara bildirir ve uygulayıcı kuruluş bu değişiklikleri 

uygular. 

3. TÜBİTAK’ın desteklenen gider kalemlerinde değişiklik yapması durumunda Uygulayıcı 

Kuruluşlar bu değişikliklere göre projelerini yürütür. 

4. 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek 

Programı Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması durumunda TÜBİTAK bu 

değişiklikleri Uygulayıcı Kuruluşlara bildirir ve Uygulayıcı Kuruluşlar bu değişiklikleri 

uygular. 

 

Bilgi İçin: 

Ali Başçiftçi 

TEYDEB Girişimcilik Destekleme Grubu 

Tel: 0 312 468 53 00/ 2640 

E-posta: ali.basciftci@tubitak.gov.tr 

Murat Yıldırım 

TEYDEB Girişimcilik Destekleme Grubu 

Tel: 0 312 468 53 00/ 1316 

E-posta: yildirim.murat@tubitak.gov.tr 

 


