
Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla anılan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı (TEYDEB) 1512 – Girişimcilik Destek Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş
fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri
için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. BiGG Programı
girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün
ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda BiGG 2022 yılının birinci çağrısına çıkılmaktadır.

1. Aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları açılan bu çağrı
kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecektir.
Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi,
seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. Aşama
başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecektir.

İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecini içeren hızlandırıcı programında,
Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama
desteği, vb. hizmetler sağlayacaktır.

1. Aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan
girişimciler, Programın 2. Aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından
yürütülecek 2. Aşama panellerinde değerlendirilecektir. 2. Aşama desteği almaya uygun bulunan
girişimcilerden Girişimcilik Destek Programından faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecektir.

BİGG Programına ait detaylı bilgiler, duyurular, Uygulayıcı Kuruluşlar ve iş birliği yaptıkları
kuruluşların listesi Programın resmi sitesi olan https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusaldestek-
programlari/icerik-1512-girisimcilik-destek-programi-bigg adresinde yer almaktadır.

1512 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
2022–1 BİGG ÇAĞRI DUYURUSU



1512 Tematik Alanlar

Akıllı Üretim
Sistemleri

Sağlık ve
İyi Yaşam

Sürdürülebilir Tarım 
ve Beslenme

Enerji ve
Temiz Teknolojiler

Akıllı Ulaşım İletişim ve
Sayısal Dönüşüm

- İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları,
- Otomotiv ve Yan Sanayi,
- Otonom/Elektrikli Araçlar,
- Yol Güvenliği vb.

- Endüstriyel Bilişim,
- Katmanlı/Hızlı Üretim,
- Makina İmalat,
- Robotik/Otomasyon,
- Yüksek Performanslı Malzemeler vb.

- Akıllı Binalar/Şehirler,
- Atıktan Enerji,
- Çevre,
- Enerji,
- Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği,
- Malzeme/Kimya Teknolojileri,
- Yenilenebilir Enerji, vb. 

- Biyomalzeme,
- Biyoteknoloji,
- E-Sağlık,
- İlaç,
- Kozmetik,
- Spor Teknolojileri,
- Tanı ve Analiz Kitleri,
- Tıbbi Cihazlar, vb.

- Akıllı ve Temiz Tarım,
- Bitki Sağlığı,
- Gıda Teknolojileri,
- Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği,
- Hayvan Sağlığı ve Refahı,
- Su Ürünleri,
- Su Verimliliği,
- Tohum, vb.

- Bilgi Güvenliği,
- Bulut Bilişim,
- Büyük Veri,
- Eğitim,
- Elektronik Sistemler,
- Finansal Teknolojiler,
- Giyilebilir Teknolojiler,
- IOT,

- İletişim,
- Karar Destek Yazılımları,
- Ölçme-Test-Analiz,
- Sanal/Artırılmış Gerçeklik,
- Ses/Görüntü/Metin İşleme,
- Turizm Teknolojileri,
- Web/Mobil Uygulamaları,
- Yapay Zeka, vb.



Çağrıya Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tar�h�* �t�bar�yle ün�vers�teler�n;

 Herhang� b�r ön l�sans, l�sans, yüksek l�sans veya doktora programına kayıtlı öğrenc�,
 Herhang� b�r ön l�sans, l�sans, yüksek l�sans veya doktora programından mezun k�ş�,

aşağıda bel�rt�len şartları taşıması hal�nde Programa başvurab�lecekt�r;

 Daha önce Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı Teknog�r�ş�m Sermayes� Desteğ� ya da TÜBİTAK
1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

 Ön başvuru tar�h� �t�bar�yle herhang� b�r �şletmen�n ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tar�h�; �ş f�kr�n�n Uygulayıcı Kuruluş tarafından https://eteydeb.tub�tak.gov.tr adres�nden TÜBİTAK’a sunulduğu
tar�h� �fade etmekted�r.

Ödül Puanı

TÜBİTAK tarafından 2. Aşama başvuruların alındığı tar�h ve önces�nde; TÜBİTAK tarafından
düzenlenen veya TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu yarışmalarda, 1.’l�k, 2.’l�k veya 3.’lük ödülü almaya 
hak kazanan g�r�ş�mc� adaylarına 2. Aşama panel değerlend�rmes� sonrasında panel puanına ek 
olarak ödül puanı ver�lecekt�r.

Çağrı Takv�m�

Tar�h Aşama
24 Ocak 2022 – 1 N�san 2022 Saat 
17:00

Ön başvuruların Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından 
alınması

24 Ocak 2022 – 15 N�san 2022 Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama 
faal�yetler�

18 N�san – 29 N�san 2022 Saat 17:00 TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması
6 Mayıs 2022 Uygulayıcı Kuruluşların g�r�ş�mc�lere a�t belgeler�

TÜBİTAK’a ulaştırması �ç�n son tar�h
9 – 13 Mayıs 2022 Eks�k başvuru belgeler�n�n tamamlanması
Haz�ran – Temmuz 2022 2. aşama panel değerlend�rmeler�
Ağustos 2022 Desteklenmeye hak kazanan g�r�ş�mc�ler�n duyurulması
Eylül 2022 Ş�rket kurulumu ve sözleşme �mzalanması
Ek�m 2022 Destek başlangıç tar�h�



Başvuru Sürec�

Programın 1. aşamasında �ş f�kr� başvuruları “3. Çağrı Konusu ve Kapsamı” bölümünde bel�rt�len 
Uygulayıcı Kuruluşlara yapılır. G�r�ş�mc�n�n, ön başvuru tar�h�nde aşağıdak� belgeler� başvuru yapılan 
Uygulayıcı Kuruluşa �braz etmes� gerekmekted�r.

 Ön l�sans, l�sans, yüksek l�sans ve doktora mezunları �ç�n d�ploma veya çıkış belges�n�n aslı/
noter onaylı kopyası/ e-devlet üzer�nden alınan mezun�yet belges�,

 Ön l�sans, l�sans, yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler� �ç�n ön başvuru tar�h aralığında (24
Ocak 2022 – 1 N�san 2022) alınmış öğrenc� belges�n�n aslı/ edevlet üzer�nden alınan güncel
öğrenc� belges�,

 Ön başvuru tar�h aralığında (24 Ocak 2022 – 1 N�san 2022) �mzalanan taahhütname.
 Yurt dışı öğret�m programı mezun�yet� �le başvuru yapacak g�r�ş�mc� adaylarının, YÖK'ten

alacakları denkl�k belges�n�n aslı veya noter onaylı kopyasını; yurt dışı öğret�m programı
öğrenc�l�ğ� �le başvuru yapacak g�r�ş�mc� adaylarının, e-devlet üzer�nden ya da YÖK'ten
alacakları okul tanıma belges�n�n aslı veya noter onaylı kopyasını Uygulayıcı Kuruluşların
g�r�ş�mc�lere a�t belgeler� TÜBİTAK’a ulaştırması �ç�n bel�rlenen son tar�hten (6 Mayıs 2022)
önce Uygulayıcı Kuruluşa �braz etmeler� gerekmekted�r.

Bu belgeler�n sağlanmaması veya eks�k olması hal�nde, g�r�ş�mc�n�n Programa başvurusu kabul 
ed�lmeyecekt�r.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen veya TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu yarışmalarda b�r�nc�l�k, �k�nc�l�k 
veya üçüncülük ödülü alan g�r�ş�mc�ler�n ödül aldıklarına da�r belgey� 6. ÇAĞRI TAKVİMİ bölümünde 
bel�rt�len “TÜBİTAK tarafından 2. Aşama başvurularının alınması” tar�h�ne kadar Uygulayıcı 
Kuruluşlara �braz etmeler� gerekmekted�r.

Programın 2. aşamasında �ş planı başvuruları, g�r�ş�mc� tarafından http://eteydeb.tub�tak.gov.tr
adres�ndek� Proje Değerlend�rme ve İzleme S�stem� (PRODİS) üzer�nden yapılır. Uygulayıcı 
Kuruluşların PRODİS üzer�nden onay verd�ğ� g�r�ş�mc�ler 2. aşamaya başvurab�l�rler.

Proje Desteğ� Aktarım Şekl�

G�r�ş�mc�l�k proje desteğ� üst l�m�t� 200.000 TL’d�r. Proje �sterler�ne uygun olarak gerçekç� b�r �ş planı 
bütçes�n�n sunulması beklenmekted�r.

Programın 2. Aşama panel değerlend�rmeler� sürec�nde her �ş planı �ç�n destek kapsamına alınan 
bütçe bel�rlenecekt�r. İş planının desteklenmeye uygun bulunması hal�nde panel değerlend�rmes�nde 
bel�rlenen destek tutarı ger� ödemes�z olarak aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde g�r�ş�mc�ye aktarılacaktır.

 Proje sözleşmes�n�n �mzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçen�n %40’ı �lk
ödeme olarak, %40’ı ara ödeme olarak kurulacak f�rmanın destek hesabına aktarılacaktır.

 İş planının tamamlanması akab�nde başlayan proje sonu �şlemler�*** sürec�nde toplam
harcama gözet�lerek yapılan hesaplama sonrasında TÜBİTAK tarafından ödeme yapılması
gerek�yorsa ödeme yapılacak tutar proje bütçes�n�n %20’l�k kalan kısmı dah�l�nde kuruluşun
destek özel hesabına aktarılacaktır.

***Proje sonu �şlemler�; kuruluşa aktarılan proje desteğ� ve kuruluş tarafından sunulan tüm dönem raporlarının değerlend�r�lmes� 
sonucunda hesaplanan destek tutarı toplamı d�kkate alınarak mahsuplaşma �şlemler�n�n gerçekleşt�r�lmes�d�r. Mahsuplaşma sonucunda 
TÜBİTAK tarafından yapılan ve proje bütçes�n�n %80’l�k kısmını oluşturan m�ktarın harcanmadığı tesp�t ed�l�rse kuruluştan ger� 
ödeme yapması �sten�r.



Et�k Kurulu Onay Belges�

Program kapsamında sunulan 2. Aşama �ş planı öner�s� kapsamında,

 Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme tekn�kler� kullanılarak
katılımcılardan ver� toplanmasını gerekt�ren n�tel ya da n�cel yaklaşımlarla yürütülen her türlü
araştırma,

 İnsan ve hayvanların (materyal/ver�ler dah�l) deneysel ya da d�ğer b�l�msel amaçlarla
kullanılması,

 İnsanlar üzer�nde yapılan kl�n�k araştırmalar,
 Hayvanlar üzer�nde yapılan araştırmalar,
 K�ş�sel ver�ler�n korunması kanunu gereğ�nce retrospekt�f çalışmaların öngörülmes� hal�nde

g�r�ş�mc� adayının,

Et�k Kurul Onay Belges� başvurusunu 2. Aşama başvurusu önces�nde gerçekleşt�rm�ş veya
başvuruya da�r planlamayı �ş planında detaylı olarak sunmuş olması tavs�ye ed�l�r. Et�k Kurul Onay 
Belges�’ne da�r planlamalar panel değerlend�rmes�nde d�kkate alınmaktadır.

Sonuçların Duyurulması

1.Aşama İş F�kr� Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

1.Aşama �ş f�kr� başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından toplanmakta ve değerlend�r�lmekted�r.
Programın 1. Aşamasına kabul ed�len �ş f�k�rler� Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından kend� bel�rled�kler�
kanallar aracılığı �le duyurulur.

2. Aşama İş Planı Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

2. Aşama �ş planlarının TÜBİTAK tarafından değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n sonuçlar g�r�ş�mc�ler�n �ş planı
başvuru sürec�nde PRODİS’e g�rd�kler� e-posta adres�ne b�ld�r�l�r ve 2. Aşamada desteklenecek �ş
planlarının l�stes� https://www.tub�tak.gov.tr/tr/destekler/sanay�/ulusal-destek-programlar�/�cer�k-
1512-g�r�s�mc�l�k-destek-program�-b�gg adres�nde �lan ed�l�r. 2. Aşamada desteklenecek g�r�ş�mc�ler�n
ş�rket kurulum sürec�ne �l�şk�n b�lg� söz konusu e-posta �çer�ğ�nde yer alır.

2. Aşama sürec�nde destek almaya hak kazanamayan g�r�ş�mc�ler�n karar gerekçeler� 2. Aşama
sonuçlarının �lanı sonrasında, g�r�ş�mc� tarafından PRODİS’te bel�rt�len adrese posta yoluyla �let�l�r.

2. Aşama süreçler� �le �lg�l� her tür b�lg�lend�rme �ç�n �ş planlarının PRODİS’e kaydı sürec�nde ver�len
ve resm� yazışma adres� kabul ed�len e-posta adres� ve posta adres� kullanılacaktır. 2. Aşama
başvuru sürec�nde PRODİS’e g�r�len b�lg�ler�n doğru ve eks�ks�z olması önem arz etmekted�r.



Personel G�derler� Hakkında Öneml� Hususlar

BİGG kapsamında kurulacak ş�rket�n kuruluş ortaklarının, başka b�r �şletmede SGK’lı olarak 
çalışmaları durumunda kuruluş ortaklarına 2. aşama �ş planı bütçes�nde personel g�der� sunulamaz. 
Ancak ün�vers�telerde görevl� öğret�m elemanı kuruluş ortakları, 2. aşama �ş planı bütçes�nde, her 
ay en fazla b�r brüt asgar� ücret kadar personel g�der� sunab�l�r.

İlg�l� Dokümanlar

 1512- G�r�ş�mc�l�k Destek Programı Uygulama Esasları
 1512- G�r�ş�mc�l�k Destek Programı 2. Aşama Başvuru Dokümanı
 Mal� Rapor Hazırlama Kılavuzu

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK- 1512 G�r�ş�mc�l�k Destek Programı Uygulama Esasları çerçeves�nde 
yapılmış olup, çağrı duyurusunda yer alan �st�sna� hususlar dışındak� durumlar �ç�n Uygulama 
Esaslarında yer alan hükümler geçerl�d�r.




