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3 0 0  t e k n o g i r i ş i m c i y e 
30 milyonluk destek
Türkiye’nin de küresel markalar çıkarmasını amaçlayan program 
kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 30 milyon lira bütçe kullanarak 
bu yıl 300 genç teknogirişimciye hibe desteği verecek.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 
Teknogirişim Sermaye Desteği 
Programı için başvuru süresinin 24 

Aralık 2010 itibarıyla sona erdiğini, 2011 
yılı için 776 genç girişimcinin 100 bin liralık 
hibe desteğinden yararlanmak amacıyla 
başvurduğunu bildirdi. 
2011’de destekleyecekleri genç 
teknogirişimci sayısını 100’den 300’e 
çıkardıklarını belirten Ergün, “2011 yılı 

teknogirişim desteği için 30 milyon lira 
bütçe koyduk, bu yıl 300 genç girişimcimizi destekleyeceğiz” dedi. 
Bakanlık olarak, Türkiye’nin teknoloji kapasitesini artırmaya büyük önem verdiklerine değinen 
Bakan Ergün, 2023’te 500 milyar dolar ihracat yaparak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
olmayı hedeflediklerini, bu hedeflere ulaşmak için, Türkiye’nin üretim yapısı içinde ileri teknolojili 
ve yüksek katma değerli ürünlerin payını artırmak gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: 
“Bakanlık olarak, sanayicilerimize ve girişimcilerimize bu konularda önemli kolaylıklar sağlıyoruz. 
Ar-ge Kanunu, San-Tez Programı, Teknopark uygulamaları ve KOSGEB destekleriyle teknoloji 
üreten faaliyetleri destekliyoruz. Bakanlığımızın programları içinde en çok önemsediğimiz 
programlardan birisi de Teknogirişim Sermayesi Desteği programıdır. Zira bu program, ülkemizin 
iki önemli sorunu olan yenilikçilik ve girişimciliğe aynı anda cevap üretmektedir. ” 

“En doğru adres, girişimciliği geliştirmek”
İş gücüne katılımın sürekli arttığı bir demografik yapıda hem yeni gelenlere iş bulmak hem de 
mevcut işsiz stokunu eritmek için en doğru adresin girişimciliği geliştirmek olduğuna işaret 
eden Ergün, Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’yla, yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin, 
teknoloji ve yenilik odaklı  fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek 
teşebbüslere dönüştürebilmelerinin hedeflendiğini bildirdi.
Programa, 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 kişiler 
başvurabiliyor. Böylece genç, nitelikli ve parlak zihinlerin teknoloji odaklı fikirler, önce projelere, 
sonra da ürüne dönüştürmelerine olanak sağlanıyor. 

2009’da 78, 2010’da 102 proje desteklendi
İlk kez 2009 yılında uygulanmaya başladıkları projeye, gençlerin ilgisinin her geçen gün arttığını 
belirten Bakan Ergün, 2009’da 159 başvuru alındığını ve 78 tanesinin desteklendiğini, 2010’da ise 
başvuru sayısı 724’e yükseldiğini ve 102 projenin desteklendiğini kaydetti.
Bakan Ergün’ün verdiği bilgilere göre, 20 farklı şehirde ve 48 farklı üniversiteden mezun öğrencinin 
desteklenen projesi ağırlıklı olarak enformasyon, bilişim, elektrik-elektronik, kimya, tıp ve makine 
gibi kritik sektörlere ait. Desteklenen projeler arasında 2009 yılındaki 78 girişimciden 3’ü patent 
aldı, 20’si ise ürününü ticarileştirdi. 
Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’ndaki amaçlarının Türkiye’nin de küresel markalar 
çıkarması olduğunu ifade eden Bakan Ergün,  “Bugün milyar dolar seviyesinde değeri olan 
Microsoft, HP ve Google gibi birçok firma, cesur ve fırsatları avantaja çevirme yeteneği olan 
genç girişimciler tarafından kurulmuştur. Peki, bu ülkenin gençlerinden bir Bill Gates neden 
çıkmasın? Bu ülkenin Oracle veya Dell gibi küresel firmaları niçin olmasın? Bu program aynı 
zamanda ülkemizde beyin göçünü tersine çevirmeye de başlayan bir programdır” dedi. 
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