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SINIRLARI ZORLAYAN  
TÜBİTAK 1512 GİRİŞİMCİLERİ 

Girişimcilik ekosistemini güçlendirerek inovasyon kültürünü yaymak, yaratıcı fikir ve Ar-Ge’nin 
sürdürülebilir inovasyona dönüşerek yaşam kalitemizi yükseltmesinin ilk şartı.
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TÜBİTAK, tarihinde ilk defa 
2012 yılında şirketleşme 
boyutuyla birlikte 
girişimciliği desteklemeye 

başladı. Bilimsel ve teknolojik 
araştırma gibi ulvi misyonları olan bir 
kurumun ticari düşünmeye ve pazara 
yönelik yenilikçi Ar-Ge çalışmalarını 
teşvik etmeye başlaması elbette ki 
sıradanlaşma değil, tam tersine Ar-Ge 
ve inovasyon performansında artış 
getirdi.

Aslında bilim ile girişimcilik 
kültürünü bir araya getirmek 
rekabetçiliğini artırmak isteyen bütün 
Avrupa ülkelerinde yakın geçmişte 
benimsenen ortak bir yaklaşım. 
Geçmişte Nokia ve Ericsson öncü cep 
telefonu üreticileri olmalarına rağmen 
inovasyonlarını sürdüremedikleri 
için Amerikalı ve Asyalı rakiplerinin 
gerisine düşmüştü. Diğer yanda ise, 
patenti bile alınan ancak başarılı bir 
ürün veya hizmete dönüştürülerek 
ekonomik ve sosyal hayata katkı 
sağlayamamış pek çok proje vardı. 
Bilime mesafeli girişimciler yenilikçi 
ürün geliştirme ve pazarlama 
becerilerindeki zayıflıklar yüzünden 
ciddi kayıp ve risklere maruz 
kalıyorlardı. Ayrıca tüm dünyada, 
özellikle bozucu inovasyonların 
yaratılmasında devletin zannedilenden 

daha fazla rol oynadığı kanıtlanmıştı. 
Bu nedenle bilim ve teknoloji dünyası 
ile girişimcilik ekosistemi, özel sektör 
ile devlet kurumları arasındaki bağlar 
sıkılaştırılmalıydı.

1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı 
Destek Programı bu amaçla hayata 
geçirildi. Program kapsamında 
girişimciler önce yenilikçi iş fikirlerini 
TÜBİTAK’a sunuyor. Uygun görülenler 
iş planı hazırlayarak hibe desteğine 
başvurmaya hak kazanıyor. Başarılı 
bulunanlar bir yıl boyunca 100 bin lira 
hibe ve iş rehberi desteği kazanıyor. 
Desteğin bireylere açık olması ve 
hibe kazanana kadar şirket kurma 
zorunluluğu olmaması cazip. Ama 
işin en güzel tarafı TÜBİTAK’ın hibe 
verirken girişimcilerden herhangi 
bir teminat istememesi ve kurulan 
şirketlerde bir hisse veya ürün 
satışından bir pay talep etmemesi.

Başarılı girişimcilerin sırrı
İnovasyonun piri Clayton Christensen 
inovasyonun ve girişimciliğin özünde 
bir teknoloji değil, pazarlama meselesi 
olduğunu vurguluyor. Procter&Gamble 
Genel Müdürü ve ödüllü bir yazar olan 
A.G. Lafley’in konuya bakışı gayet 
net: “Çılgın bir ürün eğer müşteriye 
değer sunmuyor, kâra dönüşmüyorsa 
inovasyon değildir.” Anlaşılan tüm 

dünyada girişimcilerin düştüğü ilk 
tuzak mühendislik başarılarının 
büyüsüne kapılarak dâhiyane 
ürünlerinin kendiliğinden çığır 
açacağını sanmak.

Başarının sırrı ise teknolojik 
yapılabilirlikle yetinmeyerek pazarda 
talep yaratmak ve kârlı bir iş modeli 
tasarlayıp uygulayabilmek. Bunun 
için girişimciliğe ek iş değil asıl iş 
olarak bakmak ve çalışma heyecanını 
hiç kaybetmemek gerekiyor. 1512 
programının istatistiklerine bakınca 
iş fikri beğenildiği halde bir iş planı 
hazırlayarak hibe başvurusu yapmayan, 
hatta hibeye hak kazandığı halde 
vazgeçenler olduğu anlaşılıyor. İşin 
sonunu getirenler rehavete kapılmadan 
odaklanan, zamanını iyi yöneten, çevik 
ve disiplinli ürün geliştirme, proje 
yönetme metotlarını takip edenler. 
Aksi halde gelirini müşterilerden 
elde ederek büyümek yerine, sıradaki 
devlet desteğine bel bağlayan bir hibe 
girişimcisi olarak kalmak mümkün.

Şimdi girişimcilerin aklında tek 
bir şey var: Hızla büyümek. Fırsat 
arayan tüm yatırımcılara programlı ve 
iş rehberleri eşliğinde emin adımlarla 
ilerleyen TÜBİTAK 1512 girişimlerini 
öneririm. Düşük riskli, sürdürülebilir ve 
etki potansiyeli yüksek şirketler onları 
bekliyor.



OPTİMİST57

BOLAT; Bağımsız Danışman
serkanbolat.com

EYLÜL 2014

Program kapsamında desteklenen ilk gruptaki 112 girişimci 
birinci yıllarını yeni doldurdu. Ancak bu programda iş 
rehberliği yapan biri olarak daha ilk aylardan itibaren 
girişimcilerin satış yapmaya, yenilikçi projeleriyle medyada 
haber olmaya başladığına şahit oldum. Bir anlamda bu 
programın işlevini gördüğüne kanıt olan dikkat çekici 
girişimlerden bazılarını aşağıda sıralıyorum. Bunlar aynı 
zamanda TÜBİTAK’ın ne tür iş fikirlerine destek verdiğine 
güzel örnekler.

■ ANKASYS İnan Erdem ve Gökhan Işık Türkiye’nin 
karmaşık sistem mikroçip tasarımı alanındaki ilk 
şirketini kurmuşlar. Önce dünyanın en büyük yarı iletken 
firmalarından Japon Renesas Electronics ile danışmanlık 
hizmeti vermek üzere anlaşma imzalamışlar. Ardından 
Mentor Graphics’in Questa Vanguard Programı’na dahil 
edilen hem ilk Türk firması hem de dünyadaki sayılı Elit 
Partner’den birisi olarak tüm dünyada eğitim düzenleme ve 
kendi IP’lerini ücretsiz geliştirme hakkı kazanmışlar.

■ BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Önder Aydemir göz 
kırparak tekerlekli sandalye kontrolünü mümkün kılan 
kablosuz bir sistem geliştirmiş. Böylelikle kısmi felçli, yaşlı, 
kolunu kullanamayan engellilerin sadece istemli yapacakları 
göz kırpma hareketleriyle tekerlekli sandalyelerine kumanda 
etmeleri mümkün olacak. Prototipi hazır olan ve yakında 
piyasaya çıkacak bu ürünün patent başvuru süreci devam 
ediyor.

■ NANOKOMP Önder Güney, Türkiye’nin ön emdirilmiş 
dokuma (pre-preg) üretimine yönelik ilk şirketini kurmuş. 
Vakit kaybetmeden yeni nesil bir yerli üretim hattı üzerinde 
stratejik malzeme olarak nitelendirilen fenolik ve epoksi 
esaslı pre-preg malzemelerin üretimine başlanmış. Ayrıca 
Malezya Başbakanı Necib Abdül Rezak ve Türkiye Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla Malezyalı FGV Holding 
ile yüksek kaliteli grafen ve karbon nanotüp ürünlerinin 
dağıtımı ve satışına dair bir ticaret anlaşması imzalamışlar.

■ PRISYNC Burç Tanır ve ekibi e-ticaret yapan şirketlerin, 
ürünlerinin rakip firmalardaki fiyatlarını takip etmelerini ve 
çeşitli analizler yapmalarını sağlayan web tabanlı bir ürün 
geliştirmiş. Tedarikçi firmalar da alıcılarının ürünlerini hangi 
fiyatlardan sattığını takip edebiliyor. Piyasada şimdiden 
popülerleşen bu ürün Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu 
ve Amerika’da bile kullanılmaya başlanmış.

■ SEMANTİCA Yrd. Doç. Duygu Çelik’in liderliğindeki 
şirketin hedefi başta mobil sağlık hizmetleri olmak üzere 
yapay zekâ yazılımları, semantik web ve Web 3.0 alanlarında 
yazılım ve üretim yapmak. İlk ürünlerinden birisi sağlık 
problemleri olan tüketicilerin gıda seçimlerini kolaylaştıracak 
bir uygulama. Telefonunuza yükleyeceğiniz bu uygulamaya 
kişisel bilgilerinizi, rahatsızlık ve alerjilerinizi giriyorsunuz. 
Sonra alışveriş yaparken dilediğiniz gıdanın QR kodunu 
telefonunuza okutarak sizin için uygun olup olmadığını 
öğreniyorsunuz. 

Program Başlığı: TÜBİTAK 1512 
Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek 
Programı
Hedef Kitle: Konu ve sektör ayrımı 
gözetmeksizin tüm teknoloji alanlarında 
yenilik odaklı, ticari değeri yüksek ürün 
ve hizmetlere dair iş fikirlerine sahip 
bireysel girişimciler
Süreç: Girişimcilerin sahip oldukları 
iş fikri ile 1. Aşama başvurusunda 
bulunması
1.Aşama: TÜBİTAK’ın uygun fikirleri 
seçerek bunların sahiplerine girişimcilik 
eğitimi&rehber desteği vermesi (1 ay)

Girişimcilerin hazırladıkları iş 
planıyla 2. Aşama başvurusunda 
bulunması

2.Aşama: TÜBİTAK’ın uygun 
projeleri seçerek girişimcilere 100 bin 
lira karşılıksız hibe ve iş rehberi desteği 
ile özel sektördeki 1512-B ortaklıklarıyla 
ek destek vermesi (12 ay)

Girişimcilerin hazırladıkları prototip 
veya demoyla 3. Aşama başvurusunda 
bulunması
3.Aşama: Projelerin üretim ve 
büyüme için “TÜBİTAK 1507 KOBİ 
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı”na 
geçişlerinin sağlanarak yüzde 75’i 
karşılıksız olmak üzere 550 bin TL hibe 
verilmesi (18 ay)

Girişimcilerden 3. Aşamayı 
bitirenlerin (ve 3. Aşama desteğine 
ihtiyacı olmayanların doğrudan) 4. 

Aşamaya geçmeyi talep etmesi
4.Aşama: TÜBİTAK’ın risk 
finansmanı, proje pazarları ve girişimci-
yatırımcı buluşmaları gibi gayri maddi 
yatırım ve ticarileştirme desteği 
sağlaması

Sayılarla TÜBİTAK  
1512 Programı

Yıl Toplam  
Başvuru

Destek  
Kotası

Hibe  
Alan

2012 745 125 112
2013 1220 140 127
2014 1251

1512 Programı’nın ilk girişimcileri şimdi ne yapıyor?
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