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Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
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1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında 
Kapasite Arttırılmasına Yönelik  

Destek Programı 
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1601 Programının Başlatılma Gerekçesi 

Yenilik ve Teknolojik Girişimcilik alanlarında kamu, 
özel sektör ve gerçek kişilere yönelik farkındalık 
oluşturma ve kapasite artırımını sağlayacak  

 

• eğitim 

• iş rehberliği (mentörlük) 

• iş birliği ağları 

• kümelenme  

• proje/teknoloji yönetimi 

• proje pazarı 

• yatırımcı pazarı 

 

mekanizmalarının oluşturulmasına destek sağlama 
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• Programa başvurular çağrı ile alınır. 
 

• Çağrı Duyurusu  

– çağrı konusu 

– başvuru yapabilecek kuruluşlar(uygulayıcılar) 

– hedef kitle (faydalanıcılar) 

– başvuru ve değerlendirme kriterleri 

– destek oranı 

– proje süresi 

– çağrı/proje bütçesi 

– çağrı takvimi 

 

Programın Tanıtımı 
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• Sermaye şirketleri, üniversiteler, kamu 

araştırma merkez ve enstitüleri, sanayi/ 

ticaret odaları, OSB müdürlükleri ile 

ihracatçı birlikleri programa başvurabilir. 
(«Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini     Artırmaya Yönelik Mentörlük Mekanizması 

Geliştirilmesi» Çağrısında başvuru Şirketler ve kanunla kurulmuş vakıflar ile 

sınırlandırılmıştır)  

 

• Çağrı duyurusunda ayrıca belirtilmediği 

sürece programda geri ödemesiz %100 

destek sağlanır. 

 

 

Programın Tanıtımı 
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Programın Tanıtımı 

 

• Desteklenen gider kalemleri 
– Personel, bursiyer ve PTİ giderleri 

– Seyahat giderleri 

– Hizmet alımları 

– Toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri 

– YMM giderleri 

– Alet/Teçhizat/Yazılım (en fazla bütçenin %10’u) 

– Genel giderler (en fazla bütçenin %15’i) 

 

• Değerlendirme panel yöntemi ile yapılır. 

 

• İzleme dönemsel olarak izleyici ile gerçekleştirilir. 
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• Girişimcilerin ve başlangıç firmalarının yenilik ve 

girişimcilik kapasitelerinin güçlendirilmesi için mentörlük 

mekanizmasının oluşturulması desteklenecektir. 

 

• Üniversiteler, firmalar ve enstitüler başvuru yapabilecektir. 
 

 

Çağrıya Konu Örnekler 

KAPSAM MEKANİZMA UYGULAYICI FAYDALANICI 

Girişimcilik Eğitim Firma Firma (Başlangıç, KOBİ , Büyük) 

Yenilik Mentörlük Üniversite Kişi 

Kümelenme Enstitü Üniversite  

  İş birliği ağları Odalar/Birlikler TTO 

  Proje pazarı OSB Müd. TÜBİTAK  

  Yatırım pazarı   
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• Belirlenen sektörlerde teknolojik yenilik faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesini sağlamak üzere kümelenme 

mekanizmalarının oluşturulması desteklenecektir. 
 

• Sektöre yönelik analizler, firmaların belirlenmesi, küme 

yapısının oluşturulması vb faaliyetler desteklenecektir. 
 

• Sanayi/ticaret odaları, ihracatçı birlikleri ve OSB müdürlükleri 

başvuru yapabilecektir. 
 

 

KAPSAM MEKANİZMA UYGULAYICI FAYDALANICI 

Girişimcilik Eğitim Firma Firma (Başlangıç, KOBİ , Büyük) 

Yenilik Mentörlük Üniversite Kişi 

Kümelenme Enstitü Üniversite  

  İş birliği ağları Odalar/Birlikler TTO 

  Proje pazarı OSB Müd. TÜBİTAK  

  Yatırım pazarı   

Çağrıya Konu Örnekler 
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• 1512 Programının 3. aşamasını tamamlamış KOBİ’lerin proje 

çıktılarını ticarileştirmesi için yatırım pazarları aracılığıyla 

finansmana erişim mekanizmalarının oluşturulması 

desteklenecektir.  
 

• Yatırım pazarlarına melek yatırımcı ağlarının katılımı 

beklenmektedir. 
 

• Sanayi/ticaret odaları, ihracatçı birlikleri ve firmalar başvuru 

yapabilecektir. 

 

Çağrıya Konu Örnekler 

KAPSAM MEKANİZMA UYGULAYICI FAYDALANICI 

Girişimcilik Eğitim Firma Firma (Başlangıç, KOBİ , Büyük) 

Yenilik Mentörlük Üniversite Kişi 

Kümelenme Enstitü Üniversite  

  İş birliği ağları Odalar/Birlikler TTO 

  Proje pazarı OSB Müd. TÜBİTAK  

  Yatırım pazarı   



TÜBİTAK 

1601 çağrıları 

• Girişimcilik Sertifika Programı (Çağrı 

tamamlandı) 

• Firma mentörlük desteği (Çağrı açık) 

• ? 
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