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 Net olarak tanımlanan amaçların, belirli 
bir yerde, belirli bir süre içinde, belirli bir 
bütçe ile gerçekleştirilmesine yönelik 
olarak planlanan faaliyetler bütünüdür.

FİKİR PROJELENDİRME UYGULAMA

 Her şey bir fikirler başlar…

 Her fikir bir proje midir?
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 Proje fikri genellikle bir ihtiyaçtan doğar.
 Projenin belirli bir hedefi vardır.

 Bu hedeflere ulaşmak için analiz yapılır.

 Sorun analizi

 Mevcut durum analizi

 Yapılabilirlik analizi

 Hedef analizi

 Strateji analizi

 Sorun ağacı

 GZFT (SWOT)

› Güçlü yönleri (Strengths)

› Zayıf yönleri (Weaknesses)

› Fırsatlar (Opportunities)

› Tehditler (Threats)

 Uzman görüşleri
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 İşletmenin mevcut durumu

› Mevcut ürünler

› Mevcut üretim süreci

› Çalışanların mevcut durumu

› Mevcut verimliliği

 Pazarın mevcut durumu

 Rakiplerin mevcut durumu

 Proje fikri yapılabilir mi?

› Teknik/Teknolojik yapılabilirlik?

› Proje ekibi?

 Gelecekte olması istenen durumun 
gerçekleştirilmesi için gerekli çözümlerin 
analiz edilmesidir.

 Maliyetler

 Zaman

 Fizibilite

 Ekip

 Verimlilik
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 Faaliyet Planlaması

› İş paketleri

› Yöntem

› Görev tanımları

 Zaman Planlaması

› Süreler

 Bütçe Planlaması

› Malzeme-Teçhizat

› Personel

› Hizmet alımları

 Projenin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin iş 
paketleri tanımlanmalıdır.

 Teklif edilen yöntemin nedenleri ve 
gerekçeleri belirtilmelidir.

 İş faaliyetlerinde görev alacak personelin 
görev tanımları yapılmalıdır.

 Çalışma sürelerine ilişkin planlamaların 
gerçekçi dayanakları olmalıdır.

 Bu tür projelerde Ar-Ge içeriği ve 
yenilikçilik en önemli unsurlardır.  Proje özeti ve kısa tanımı

 Endüstriyel Ar-Ge içeriği

 Teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

 Kuruluş altyapısı ve iş planı

 Proje yönetimi ve organizasyonu

 Ekonomik yarar ve ulusal kazanımlar

 Bütçe ve gerekçeleri

 Ekler 
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 Avrupa Birliği Bakanlığı

 Kalkınma Bakanlığı

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 TÜBİTAK

 Kalkınma Ajansları

 KOSGEB

 Diğer..

 TÜBİTAK 1512 BİGG Programı

 KOSGEB Girişimcilik Programı

 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği 
Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik 
odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli 
istihdam yaratma potansiyeli yüksek 
teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir 
aşamasından pazara kadar olan 
faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli 
girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası 
rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi 
yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen 
başlangıç firmalarının oluşturulması 
amaçlanmaktadır.

 Program kapsamında girişimcilere 
girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca 
sanayi deneyimi olan rehberler ile 
girişimciye teknik, ticari ve idari konularda 
destek sağlanmaktadır.
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 Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari 
ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine 
yönelik 3 aşamadan oluşmaktadır.

 Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı 
kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş 
fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına 
dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için 
girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sundukları 
aşamadır. Bu aşamada girişimcilere mentorluk, 
iş birliği ağları oluşturma, eğitim vb. destekleri 
sağlayan Uygulayıcı Kuruluşlar, iş fikrinin iş 
planına dönüşmesi sürecinde fikrin teknik ve 
ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını 
yürütür. Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği 
çağrısında belirtilen iş planı son başvuru 
tarihinde tamamlanır.

 Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları 
çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan 
aşamadır. Değerlendirme sonucunda 
desteklenmesi uygun bulunan iş planları için 
girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde 
kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. 
TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme 
imzalanmasından sonra kuruluşa teminat 
alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği 
sağlanır.

1512-surec-2017.pdf
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 Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde 
ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans 
ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile 
ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını 
amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun 
proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge 
Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve 
teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu 
programa özel kriterler çerçevesinde 
değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay 
tasarım, ticari prototipin işlev ve performans 
bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha 
testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir.

Destek Süresi

 Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve 
Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik 
Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile 
yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı 
kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

 Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje 
faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak 
üzere en fazla onsekiz (18) aydır.

 Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için 
TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na 
ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri 
geçerlidir.

Destek Miktarı
 Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik 

Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik 
Destek Programı hükümleri geçerli olup 
uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı 
ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme 
çağrısında belirtilir.

 Aşama 2 için; teminat alınmaksızın geri 
ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye 
desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir.

 Aşama 3 için; TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç 
Destek Programı hükümleri geçerlidir.

Desteklenen Gider Kalemleri

 a) Personel giderleri,

 b) Seyahat giderleri,

 c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım 
giderleri,

 d) Malzeme ve sarf giderleri,

 e) Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,
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Desteklenmeyen Giderler
 katma değer vergisi,
 Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) veya (c) 
bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına 
karşılığı olan personel giderleri,

 amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,
 dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
 patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
 personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek, servis ulaşım giderleri ve sosyal 

yardımlar,
 kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,
 jehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve 

posta giderleri,
 seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
 inşaat ve tesisat giderleri,
 CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.
 AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik 

vb. idari giderleri,
 fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye 

malzemeleri,
 ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
 telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 ofis, depo, stand kira giderleri,
 konaklama giderleri.

https://www.biggselcuktto.com/

Programın Amacı

 Girişimciliğin desteklenmesi

 Girişimciliğin yaygınlaştırılması

 Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan kimler yararlanabilir?

 Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler(31/12/2017’e kadar),

 Girişimciler

 İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni 
yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

https://www.biggselcuktto.com/
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Programın Kapsamı

Bu program,

 A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,

 B.Yeni Girişimci Desteği,

 C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

 D.İş Planı Ödülünden oluşur.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün 
yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine 
uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve 
beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının 
farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek 
bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;
 KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,

 Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından 
yürütülen,

 KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından 
düzenlenen eğitimler,

 Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik 
dersleri’dir.

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma 
açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

Yeni Girişimci Desteği
Destekten Kimler Yararlanabilir?

 Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da 
İŞGEM’de yer alacak Girişimciler yararlanabilir.

 Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı 
faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında 
yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması 
gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş 
herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması 
gerekmektedir.

 Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek 
veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.

 Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK 
hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak 
İnkübatör’lerde yer alacak öğretim elemanları için bu şart aranmaz.



12.10.2017

10

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

 KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek 
ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim 
imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, 
ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak 
amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve 
işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

İŞ PLANI ÖDÜLÜ
 Yüksek Öğretim Kurumları tarafından örgün eğitim 

kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan 
öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması 
düzenlenir.

 İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite 
KOSGEB’e başvurur.

 İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, 
en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı 
ile;
› Birinciye 15.000 TL,
› İkinciye 10.000 TL,

› Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir. 

http://destek.kosgeb.gov.tr/Pages/KOSGEBFirstApplication.aspx

 Teşekkürler..

http://destek.kosgeb.gov.tr/Pages/KOSGEBFirstApplication.aspx

