
5746 Sayılı Kanunun kapsamında; Örgün
öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir
lisans programından bir yıl içinde mezun
olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans
veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek
lisans veya doktora derecelerinden birini ön
başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış
kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini,
desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idareleri tarafından desteklenmesi uy-
gun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma
değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiye-
li yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini
teşvik etmek edilmektedir.

Yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimci-
lerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli is-
tihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüs-
lere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye
sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.
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o Programa üniversitelerin örgün öğrenim
veren, herhangi bir lisans programından
bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki
öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğ-
rencisi ya da lisans, yüksek lisans veya
doktora derecelerinden birini ön başvuru
tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek
kişiler başvurabilmektedir.

o "Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı,
ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Tek-
nogirişim sermayesi desteği için talepte
bulunulan merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla,
"ön başvuru tarihinden en çok beş
yıl önce alma" şartı ise ilgili üniversite-
lerce verilen çıkış belgesiyle veya dip-
lomayla tevsik edilmektedir.

Destekten, merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idaresi tarafından kabul edil-
miş iş planına uygun biçimde ve destek
başvurusundan sonra ihdas edilmiş
ve girişimcinin tek başına temsil ve
ilzama yetkili olduğu işletme yararla-
nabilmektedir.

Programa yılda bir kez
@~ ~~~~Iii!il D ·U~C~illi$DliYiltarihleri arasında
başvuru yapılabilmektedir.

Desteğin süresi ve miktarı

Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine
karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygula-
nan en fazla destek miktarı 100.000,00 TL
Olup, teminat alınmaksızın ve hibe ola-
rak verilmektedir.

Destek: kapsammda bulanan
Q§der kalemlerl nedir?
o Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri,

o Sarf malzemesi giderleri

o Personel giderleri,

o Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri
(Toplam bütçenin %20'sini geçemez),

o Genel işletme giderleri.

Telknıtlgiir§ş,em Sermaye
uesteqı Başvunısunda
Yarar~andacakMevzuat Nedir?
12 Mart 2008 tarih ve 26814 Sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanan 5746 Sayılı "Araştırma
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Destek-
lenmesi Hakkında Kanun" 31 Temmuz
2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan "Araştırma ve Geliştirme Fa-
aliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin
Uygulama ve Denetim Yönetmeliği"
06/08/2008 Tarih ve 26959 Sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanan, 1 Seri No'lu 5746 Sa-
yılı Kanun Genel Tebliği, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel
Müdürlüğü, Prim Tahsilat Daire Başkanlığı ta-
rafından yayınlanan 6.2.2009 tarih ve 2009/21
Sayılı Genelgesi.

Başvurular Nasd
YapN~maktadar?

Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yarar-
lanmak isteyen girişimci, Bakanlık web site-
sinde yayımlanan formata uygun olarak "ön
başvuru dosyası" hazırlayarak, başvuru la-
rın alınacağı son tarihe kadar Bilim ve Tek-
noloji Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi
gerekmektedir.

Başvu ru nun
Değer~endh'nmesi Nasıl

Yapılmaktadhr?

Ön başvurular, iş fikrinin, Ar-Ge niteliği, ye-
nilikçi yönleri, amacı ve sonuçları, kurulması
planlanan işletmenin ulusal ve uluslararası
düzeydeki olası teknolojik katkısı, teknolojik
ve ekonomik öngörüleri dikkate Bakanlık-
ça değerlendirilmekte, ön değerlendirme
sonrasında içerik ve biçim olarak yeterli bu-
lunan girişimcilerden iş planı hazırlanması
istenmektedir.

~Ş Nereye Teslim
Edmr?
Girişimcilerce Bakanlık web sitesinde yayım-
lanmış olan formata uygun olarak hazırlanan
iş planı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü-
ne teslim edilmektedir.

iş Planlan Nas~1
Değerlendirilmektadir"'l
o iş planları; çoğunluğu ilgili merkezi yö-

netim kapsamındaki kamu idaresi dışın-
dan ,seçilecek iş planlarının ilgili olduğu
teknoloji alanlarında uzmanlığı ve dene-
yimi olan kişiler olmak kaydıyla üniver-
site, araştırma kurumları, sanayi kuru-
luşları ve benzeri kurum ya da kuruluş
mensuplarından oluşan Değerlendir-
me Komisyonu tarafından "iş planı
değerlendirme formu"nda belirtilen
kriterlere göre değerlendirilmektedir.

o Komisyon üye salt sayısının iş fikri ile il-
gili olarak teknolojik yenilik ve rekabetçi
yönünü yeterli bulması kaydıyla ve puan
ortalaması en az 60 ve üstünde olan
iş fikirleri desteklenmeye değer bulun-
maktadır.

o Desteklenmeye değer bulunan girişimci-
lerin sayısı bütçe imkanları doğrultusun-
da belirlenmektedir.

o Desteklenmesi uygun görülen girişim-
ciler Bakanlık web sayfasında ilan
edilmektedir.

:-;Y~j2~g&~~~U~$)li(~I[~g-%1:i§'@~I~İ~t"flf!li$rlfl!A\,~~'111l.!.:,••• IiiI1I11•• IiI11I11I11I1111I1••••••••••••••• 11


