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Programın Amacı  

 

Teknoloji Transfer Ofislerinin üniversite sanayi işbirliğine 
yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır: 

• Modül 1 Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim 

• Modül 2 Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler 

• Modül 3 Proje geliştirme/yönetim hizmetleri  (üniversite sanayi 

işbirliği faaliyetleri) 

• Modül 4 Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri 

• Modül 5 Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri 
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Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim 

• Araştırmacıların özel sektör kuruluşlarının 
ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, 
araştırmacı ve altyapı yetkinliğinin özel sektör 
kuruluşlarına tanıtılması 

• Araştırmacıların ve özel sektör kuruluşlarının 
Ar-Ge, yenilik ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları 
konularında bilgilendirilmesi, bu konularda 
farkındalık yaratılması ve eğitim verilmesi 

 

– Bilgi günleri, seminerler, firma ziyaretleri, eğitimler 
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Modül 2: Destek programlarından yararlanmaya yönelik 
hizmetler 

• Ulusal/uluslararası fon sağlayan kuruluşlara 
proje hazırlama, başvuru, izleme hizmetleri 
verilmesi 

 

• Özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların 
Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı desteklenmesi 

 
– proje çağrıları ve takvimlerin duyurulması, 

– ortaklıkların oluşturulması,  

– proje hazırlık ve yürütme esnasında verilecek 
hizmetler 
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Modül 3: Proje geliştirme/yönetim hizmetleri  (üniversite 
sanayi işbirliği faaliyetleri) 

• İş dünyasına konratlı olarak hizmet 
verilmesi  
– Ar-Ge projelerinde kontratlı olarak destek verilecek 

firmalar ile ilgili araştırmacıların bulunması - 
eşleştirilmesi,  

– Projelerin yürütülmesi esnasında verilecek 
koordinasyon hizmetleri,  

– Projelendirme, Proje yönetimi,  

– Üniversitelerin altyapısının özel sektör kuruluşları 
tarafından değerlendirilmesi  
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Modül 4: Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama 
hizmetleri 

• Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının 
belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal 
koruma işlemlerinin takibi konularında 
danışmanlık yapılması ve hizmet 
verilmesi 

 
– kurumsal FSMH politikasının oluşturulması ve 

yürütülmesi,  

– patentlerin ticari değerinin belirlenmesi,  

– FSMH başvuruları,  

– FSMH Yönetimi, ticarileştirme  
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Modül 5: Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri 

• Üniversite çıkışlı firma (spin-off) 
kurulmasına yardımcı destek hizmetleri 

• Çekirdek sermaye temini, kuluçkalık 
sağlama, iş rehberliği hizmetleri sağlanması 

• Araştırmacılara ve öğrencilere küçük bütçeli 
proje desteği hizmetlerinin sağlanması 
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Kimler Başvurabilir  

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” 2012 
Sıralamasında yer alan üniversiteler başvurabilir.  

• Yükseköğretim kurumları içerisinde TTO faaliyetlerine 

yönelik olarak kurulmuş/kurulacak birim,  

• TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve 

Yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu şirket,  

• Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi, 

• TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve 

teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak 

olduğu şirket,  

En az 3 Modül ve yeni yürütülecek modüller  
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Destek Süresi, Miktarı ve Oranı 
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* İlk 5 yılın sonunda başvurulabilir.  

Destek süresi 5 yıl + 5 yıl * 

Destek Miktarı 
Üst limiti yıllık 
1.000.000 TL 

Üst limiti yıllık 
1.000.000 TL 

Destek Oranı %80 %60 
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Destek ve İzleme Süreci 

Mahsuplaşma yıl sonunda yapılır.  

Proje, 6 şar aylık TTO faaliyet raporları ile İzleyici 
Heyeti tarafından izlenir. 

6 aylık periyot başında ön ödeme  yapılır. (*)  
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Proje Öneri Formu 

KURULUŞUN TTO KONUSUNDAKİ DENEYİMİ 

 
• Son 5 yıl içerisinde verdiği hizmetler  

 

• Hizmet süreçlerinin yönetimi  

  

• Yerel ve bölgesel paydaşlar ile işbirliği  
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Proje Öneri Formu-2 

YÖNTEM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
 

• TTO’nun Hizmet Stratejisi ve Gelişim Planı 

• TTO’nun Özdeğerlendirme Kriterleri ve Yöntemi 

• TTO’nun Sürdürülebilirliği için alınması öngörülen 
önlemler 

• TTO’nun tanıtımına ilişkin faaliyetlerin çerçevesi, ilkeleri 
ve gerçekleştirme yöntemi 

• Modüllerin gerçekleştirilmesinde destek alınacak birim, 
kurum ve çözüm ortakları ile yürütülecek faaliyetleri 

• Proje takibi ve değerlendirme süreçleri 

• Diğer TTO ve Üniversitelerle yapılacak işbirliği faaliyetleri   
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Proje Öneri Formu-3 

PERSONEL 
• TTO insan kaynakları yapısının oluşumunda dikkate 

alınan unsurlar 

• TTO yöneticisi ve proje yürütücüsü hakkında bilgiler  

• Proje personeli özellikleri ve projedeki görevleri 

• Personelin eğitimine yönelik başvuru öncesinde 

gerçekleştirilmiş faaliyetler 

• Proje personeli performans değerlendirme ve ödül 

sistemi 
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Proje Öneri Formu-4  

DESTEKLENECEK GİDER KALEMLERİ 
• Personel giderleri (kurumun kadrolu personeli 

hariç, bu kişilere PTİ ödenir) 
• Ulaşım, harcırah  ve konaklama giderleri 
• Alet teçhizat yazılım yayın alım giderleri 
• Hizmet alımı (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve 

eğitim dahil) 
• Toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri 
• YMM Maliyetleri  
• Genel Giderler 
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Proje Öneri Formu-5 

BÜTÇE OLUŞUMUNDA DİKKAT EDİLECEKLER 
  

• Proje uygulama dönemi başlangıcı: 01 Ocak 2013 
• TTO’ların arayüz kavramı çerçevesinde çalıştığı göz ardı 

edilmemelidir.  
• TTO’nun firma ve kurumlar için bedeli karşılığı yaptığı 

işlerden dolayı oluşan doğrudan giderler (danışmanlık,  
hizmet alımı vb.) desteklenmez.  
– Bir özel sektör firmasına bedeli karşılığı proje yazımı 

hizmetinin verilmesi durumunda, bu hizmet için TTO 
dışından temin edilecek hizmet alımı ve danışmanlık 
faaliyetleri,  

– Bedeli karşılığı yürütülen kontratlı Ar-Ge projelerinde, 
Araştırmacılar ve uzmanlara ödenecek bedeller  
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Teşekkürler... 
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