Destek
Veren
Kuruluş

Sanayi
Bakanlığı

Burs/Destek
Programının
Adı

Tekno Girişim
Sermayesi

Desteklenilen
Sınıf

1 yıl içinde mezun
olabilecek lisans
öğrencileri (örgün
öğretim)

Destek Miktarı

Son Başvuru
Tarihi

desteklenmesi uygun
bulunan girişimci,
firmasını kurmasını
müteakip en fazla
01 Ekim - 01 Kasım
100.000,00 TL hibe
destek ile bir yıl süre
boyunca desteklenecek

Başvurmak için Gereklilikler

İletişim

Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren,
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 5 yıl önce almış gerçek kişiler
başvurabilmektedir.
"Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı, ilgili üniversitenin
yetkili birimlerince Teknogirişim sermayesi desteği için
talepte bulunulan merkezî yönetim kapsamındaki
http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=217
kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla,
"ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma" şartı
ise ilgili üniversitelerce verilen çıkış belgesiyle veya
diplomayla tevsik edilecektir.
Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu
idaresi tarafından kabul edilmiş iş planına uygun
biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş
ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili
olduğu işletme yararlanabilecektir.

I. Dönem (*) : 18
Şubat - 22 Mart 2013
(Seçilen projeler 1
Eylül 2013 tarihinden
itibaren
desteklenmeye
başlanacaktır.)

Tübitak

2209/A - Üniversite
Öğrencileri Yurt İçi
Araştırma Projeleri
Destek P.

1. 2. 3. Sınıflar

2013 yılı için öngörülen
destek miktarı proje
başına en çok 2.500
TL’dir.

T.C. vatandaşı olmak
Proje yürütücüsü olmak
Üniversitede kayıtlı öğrenci olmak
II. Dönem : 16 Eylül - Lisans eğitiminin son sınıfında olmamak
14 Ekim 2013
Danışman bir hocanın rehberliğinde proje yapıyor
(Seçilen projeler 1
olmak
Ocak 2014 tarihinden Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak
itibaren
Daha önceki proje başvurusu desteklendiyse, bu
desteklenmeye
projeyi tamamlamış olmak
başlanacaktır.)
(*) Programın 1.
dönemine son sınıflar
başvuru yapamaz.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/bursprogramlari/icerik-2209a-universite-ogrencileri-yurt-iciarastirma-projeleri-destek-p

Tübitak

Tübitak

2209/C - Üniversite
Öğrencileri Yurt Dışı
Proje Yarışması
Destek P.

2241/A - Sanayi
Odaklı Lisans Bitirme
Tezi Destekleme
Programı

Son Sınıf

2013 yılı için öngörülen
destek miktarı kişi
başına en çok 1.000
ABD Doları olup
yarışma başına 5.000
ABD Dolarını geçemez.
Destekler, avans
olarak, katılım
tarihinden bir ay önce
verilebilir.

Yurt dışı proje
yarışması için;
yarışmaya katılım
tarihinden en az 2 ay
önce.

2013 yılı için öngörülen
destek miktarı proje
başına en çok 4.000
TL’dir. Proje destek
miktarı avans olarak
sadece " Proje
Yürütücüsü" öğrenciye
verilebilir.

Yılda oniki dönem
başvuru alınan
programa yapılacak
başvuruların her ayın
son işgünü mesai
bitimine kadar
yapılması
gerekmektedir.

Üniversitelerimizin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve
Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal
Bilimler ve Beşeri Bilimler (*) alanlarıyla ilgili
bölümlerinde öğrenim görmekte olan lisans
öğrencileri başvuru yapabilirler.
(*) Bu alanların açılımı için bakınız
Başvuru Koşulları:
Desteklenmesi istenen projelerin yarışmaya
kabul/davet edilmiş olması,
Desteklenmesi istenen katılımcı öğrencilerin daha
önce bu programdan yararlanmamış olması.
Üniversitelerimizin Mühendislik, Teknoloji ve Tarımsal
Bilimler (*) ilgili bölümlerinden birinde bitirme
tezi/projesi hazırlayan ve öğrenim gören lisans
öğrencileri başvuru yapabilirler.
(*) Bu alanların açılımı için bakınız
BAŞVURU KOŞULLARI
Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak
Akademik ve sanayi/sektör danışmanın rehberliğinde
proje yapıyor olmak
Projesini bir sanayi/sektör kuruluşuna entegre olarak
gerçekleştirecek olmak
Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak
Daha önceki proje başvurusu desteklenmemiş olmak

http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/bursprogramlari/icerik-2209c-universite-ogrencileri-yurt-disiproje-yarismasi-destek-p

http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/bursprogramlari/2241-a

