
TÜBİTAK-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

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.

Girişimcilerin teknoloji tabanlı ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri ve ticarileşme 
süreçlerinde Teknoparkların da görev alabilmeleri buna bağlı olarak da TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde 
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması amacı ile 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 
1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı açılmış, TÜBİTAK tarafından uygun görülen kurumlar programı 
yürütmeye hak kazanmıştır.

Bu doğrultuda Düzce Teknopark da BİGG DÜNYA programı ile, Batı Karadeniz bölgesinde yer alan 
girişimci/girişimci adaylarımızın iş fikirlerinin olgunlaştırılarak ticarileştirilmesi amacıyla 1512 
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının 1. aşama faaliyetlerini 01.07.2018 ve 30.06.2020 
tarihleri arasında yürütmek üzere uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almıştır.

Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark işbirliği ile gerçekleştirilen “BİGG DÜNYA TÜBİTAK 1512 BİGG 
Bireysel Genç Girişim Hızlandırma Programı’na” teknoloji tabanlı yeni bir iş fikri olan ve belirtilen 
şartları sağlayan girişimci adayları 31 Mart 2019 tarihine kadar ilgili web sitesinden 
başvurabilmektedirler.

Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonrası BİGG DÜNYA programına kabul edilen 
girişimci adayları Düzce Teknopark Kuluçka Merkezi’nde iş planlarına yönelik eğitim ve mentörlük 
hizmeti alarak, uygun bulunan iş planları TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği–BİGG 
kapsamında değerlendirilmek ve 200.000 TL hibe desteği almak üzere TÜBİTAK’a gönderilecektir.

Başvuru Koşulları:

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim** veren üniversitelerin;

 Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, 

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;

 Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
 TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
 Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin uygulayıcı kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden 
TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

** Açık öğretim ve uzaktan eğitim programları örgün öğrenim olarak kabul edilmemektedir.
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