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1512B PROGRAMI ORTAKLIK BAŞVURU FORMU
HAZIRLAMA KILAVUZU

1. ORTAK ADAYININ KÜNYE BİLGİLERİ
1.1. KURULUŞA AİT BİLGİLER:
Kuruluşun Açık Adı:

XXX LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi:

XXX CADDESİ NO:X/X İLÇE/İL

Tel: XXX-XXX-XX-XX

E-Posta:

XXX@XXX.XXX

Faks: XXX-XXX-XX-XX

Web Adresi:

XXX.XXX.XXX

1.2. KURULUŞ YETKİLİSİNE AİT BİLGİLER:
Adı, Soyadı:

XXX XXX

Unvanı/Görevi:

XXX/XXX

Tel: XXX-XXX-XX-XX

Faks: XXX-XXX-XX-XX

T.C. Kimlik No:

12345678910

E-Posta: XXX@XXX.XXX

1.3. ORTAKLIK SORUMLUSUNA AİT BİLGİLER:
Adı, Soyadı:

XXX XXX

Unvanı/Görevi:

XXX/XXX

Tel: XXX-XXX-XX-XX
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Faks: XXX-XXX-XX-XX

T.C. Kimlik No:

12345678911

E-Posta: XXX@XXX.XXX
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2.1. FAALİYET BAŞLIĞI :

2. GENEL BİLGİLER

Başvuru sahibi kuruluşun faaliyet alanları bu bölümde belirtilecektir. Faaliyet alanları ciro
büyüklüğü en fazla olandan başlayarak sıralanmalı ve NACE Rev. 2- Altılı kodları ile
belirtilmelidir.
Örnek 1: 62.01.01- Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web
sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
Örnek 2: 27.51.08-Ev tipi buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma
makinesi, bulaşık makinesi, vantilatör, aspiratör, fan, aspiratörlü davlumbaz, fırın, ocak,
mikrodalga fırın, elektrikli pişirme sacı vb. imalatı

2.2. ÇAĞRI KONULARI:
Ortak çağrıya çıkılacak çağrı konuları bu bölümde belirtilmelidir. Ana başlık ve gerekirse alt
çağrı konuları ile birlikte belirtilmelidir.
Örnek 1: Telekom – GSM – Baz İstasyonu Donanımı
Örnek 2: Sağlık – Tanı Kiti – Biyokimyasal Analizin Yapılmasını Sağlayacak Tanı Kiti
Örnek 3: Yenilenebilir Enerji
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TUİK tarafından yayınlanan Nace Rev.2 kodları ve açıklamalarına
http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=244&turId=1 linkinden
ulaşabilirsiniz.
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2.3. PROGRAMA KATILMA GEREKÇESİ:
Başvuru sahibi firmanın ortak çağrıya başvurma gerekçeleri bu bölümde yer alacaktır.

2.4. BEKLENEN FAYDA:
Ortak çağrı sonucunda kuruluşun bu programdan beklediği faydalardan ilgili alanları
doldurunuz.
a) Firma Seviyesinde Beklenen Fayda
b) Sektörel Seviyede Beklenen Fayda
c) Ulusal Seviyede Beklenen Fayda
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2.5. HEDEFLENEN GİRİŞİMCİ GRUBU:
Başvuru sahibi kuruluşun ortak çağrıya başvururken hedeflediği özel bir girişimci grubu(yaş,
cinsiyet, eğitim düzeyi vs. kısıtları) varsa bu bölümde belirtilecektir.

2.6. İŞ ORTAKLIĞI KURMA ÖN KOŞULLARI VE VARSA KISITLAR 2:
Başvuru sahibi kuruluşun sağladığı katkılar karşılığında varsa kuruluşun teknik ve/veya idari
koşul ve kısıtları bu bölümde belirtilecektir. Katkılar ve kısıtlar kısmında belirtilen hususlar
1512 Çağrı Duyurusuna konarak girişimci adaylara duyurulacaktır.
Örnek: Kazanan firmanın sadece kendi çabası ile geliştirdiği proje çıktılarında fikri mülkiyet
hakları tamamen firmanın kendisine bırakılacaktır. Ancak firmamızın sahip olduğu ürün ve
hizmetlerin kullanılması ile ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetlerde, fikri mülkiyet haklarının
paylaşımı ilk 2 yıl için yarı yarıya kar ortaklığı; sonraki yıllarda %20 - %80 olarak kazanan
firma lehinde sözleşme ile belirlenecektir.

2

Katkılar ve kısıtlar kısmında belirtilen hususlar 1512 Çağrı Duyurusuna konarak girişimci adaylara
duyurulacaktır.
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2.7. MEVCUT İŞ ORTAKLARI VE KOBİLERLE İŞBİRLİĞİ DENEYİMİ VE GELECEK PLANLARI:
Başvuru sahibi kuruluşun mevcut iş ortakları ile ilişkileri, KOBİ’lerle işbirliği deneyimleri ve
gelecekteki iş ortaklığı planları (Örneğin; açık yenilik vb. yaklaşımlarla genç firmaların çağrı
ortağı firmanın oluşturduğu değer zincirine katkı beklentileri) bu bölümde detaylı olarak
belirtilecektir.

2.8. GİRİŞİMCİLİK ALANINDAKİ FAALİYETLERİ VE GELECEK PLANLARI:
Başvuru sahibi kuruluşun girişimciliğe yaklaşımı, gerçekleştirmiş olduğu ve hedeflediği
girişimcilik faaliyetleri (firma içi girişimcilik, yeni fikirlerin ödüllendirilmesi, çalışanların kendi
firmaları kurarak ana firmaya ürün ve hizmet sunmasının teşvik edilmesi, sosyal girişimcilik
faaliyetleri ve destekleri, vb) bu bölümde yer alacaktır.
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2.9. DESTEKLEYECEĞİ GİRİŞİMCİLERLE ARASINDAKİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ PAYLAŞIMI:
Başvuru sahibi kuruluşun katkılarıyla gerçekleşecek iş birliği neticesinde iş fikri sonucu
oluşabilecek her türlü fikri mülkiyet haklarının genç firma ile nasıl paylaşılacağı (TÜBİTAK, bu
ve benzeri hakların tamamını yararlanıcıya bırakmaktadır.) bu bölümde yer alacaktır.
Örnek: Kazanan firmanın sadece kendi çabası ile geliştirdiği fikri mülkiyet hakları tamamen
firmanın kendisine bırakılacaktır. Ancak firmamızın sahip olduğu ürün ve hizmetlerin
kullanılması ile ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetlerde, fikri mülkiyet haklarının paylaşımı ilk
2 yıl için yarı yarıya kar ortaklığı; sonraki yıllarda %20 - %80 olarak kazanan firma lehinde
sözleşme ile belirlenecektir.
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3. ÇAĞRI ORTAĞININ SAĞLAMAYI TAAHHÜT ETTİĞİ KATKILAR
Bu bölümde yer alacak açıklamalarda karakter sınırlaması yoktur. 4. Bölümde özeti yer alan katkıların
açıklaması bu bölümde yer alacaktır. Açıklamalar belirtilmeden önce 4. Bölümdeki tablo ile uyumlu
olacak şekilde katkı no ve katkı türü de belirtilmelidir.
Örnek:
• Katkı No: 1
Katkı Türü: Finansal Katkı
Açıklama: Firmamızın iş geliştirme ve ticari birimleriyle 2. Aşama boyunca ayda bir kez
toplantı yapması sağlanacaktır. Bu toplantılarda, firmanın faaliyet alanlarının, firmamız
müşteri ve iş ortaklarının kullanabileceği yönde gelişmesine katkı sağlanacaktır.
•

Katkı No: 11
Katkı Türü: Fuar/tanıtım/proje pazarı desteği
Açıklama: 2. Aşamadan başlamak üzere 1512 Programa devam ettiği sürece firmanın konusu
ile ilgili iş ortakları ve en az bir yurtiçi veya yurtdışı tanıtım fuarına katılması için destek
verilecektir. Fuar tanıtım desteği en fazla 3.000 TL olarak sınırlandırılmıştır.

•

Katkı No: 15
Katkı Türü: Uzman personel desteği
Açıklama: 3. Aşamaya başvuran firmalara alanında deneyimli bir mühendisin 10 saat
danışmanlık vermesi sağlanacaktır. Ayrıca firmanın 1507 Başvuru Dosyasını hazırlarken
firmamızın proje hazırlama biriminden yardım alması sağlanacaktır.

•

Katkı No: 19
Katkı Türü: Pazar açma, yatırımcı bulma desteği
Açıklama: 2. Aşamada kazanan firmaya 20.000 TL’lik nakit ödül onar bin TL’lik 6 aylık
aralıklarla ödenecektir. Bu ödemenin yapılabilmesi için 1. Ve 2. Dönem Raporlarını TÜBİTAK’a
iletmesi gerekmektedir.
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4. ÖZET TABLO 3 4

Örnek:
KATKI
NO

Katkının
verileceği
aşama

Katkı türü

1

1

Finansal katkı (Hibe/kredi vb.)

2

Eğitim

3

İş rehberliği

4

Ofis alanı

5

Ofis giderleri (Kira, elektrik, vb)

6

İletişim giderleri (Tel, internet)

7

Yazılım

8

Alet/teçhizat

9

Lab, ekipman kullandırma

10

Ürün geliştirme desteği

11

Fuar/tanıtım/proje pazarı desteği

12

Yurtiçi/yurtdışı gezi/tanıtım desteği

13

Teminat mektubu desteği

14

Ortak proje geliştirme

15

Uzman personel desteği

16

İş yönetimi danışmanlığı

17

Hukuk danışmanlığı

18

İK danışmanlığı

19

Pazar açma, yatırımcı bulma desteği

20

ArGe çıktısı ürün alım garantisi

21

Diğer

3

2

Katkı büyüklüğü
Birim

Miktar

Girişimci
5
Sayısı

TL

20.000

5

X X

Adet

1

5

X

Saat

10

5

Toplantı Sayısı

12

5

3

4

X

X

X

6

Firmanın sağlamayı taahhüt ettiği ve önceki bölümde açıkladığı katkılar bu bölümde belirtilecektir. Katkılar
belirtilmeden önce 1512 Programı’nın aşamaları hakkında Uygulama Esaslarının incelenmesi gerekmektedir.
4
Bu kısımda belirtilecek katkılar oluşturulurken programın 1. Aşamasında daha çok eğitim, başarı ödülü,
mentörlük gibi katkılar; 2. Aşamasında ise 1.Aşamadakilere ek olarak teknik ve idari destek, firma mentörlüğü
gibi listenin geri kalan kısmındaki tüm ek katkılar düşünülmelidir.
5
Belirtilen katkının en fazla kaç girişimciye sağlanacağı bu sütuna eklenmelidir.
6
Belli şartlar sağlandığında belli miktar ürün/hizmete müşteri bulma ya da olma
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