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T Ü B İ T A K 
 

 
TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

(TEYDEB) 
 

 
 
 

1513 – TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI  
2014 YILI ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

Üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması, üniversite-
sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerde fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve 
girişimciliğin teşvik edilmesi amaçlarına yönelik olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer 
Ofislerinin (TTO) desteklenmesi amacıyla, TÜBİTAK tarafından 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri 
Destekleme Programı yürütülmektedir. 

 

Program kapsamında; üniversite-sanayi işbirliği ile Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve 
destekleme faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve ticarileştirilmesi, girişimcilere yönelik 
kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama ve bu alanlarda 
bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenleme konularında çalışan, teknoloji transfer ofislerinin 
geliştirilmesi amacıyla sunulan projeler, geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmektedir. 

 

 
TÜBİTAK, TTO faaliyetlerini aşağıdaki beş modül kapsamında destekleyecektir. 

 

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri: Bu modül ile iş 
dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve 
inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amaçlanmaktadır. Modül çerçevesinde yürütülebilecek 
faaliyetler, üniversitelerin iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları yetkinliklerinin, kaynakların ve 
işbirliği imkânlarının tanıtılması, yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. konularda eğitim 
organizasyonları düzenlenmesi ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme 
etkinliklerinin yapılması şeklinde sıralanabilir. 

 

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler: Bu modül 
çerçevesinde TTO tarafından yürütülebilecek faaliyetler; üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe 
destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri vb. 
olarak tanımlanabilir.  

 

Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri): 
Bu modülün ana ekseni, üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge 
projelerinde kullanılmasıdır. Bu modül çerçevesinde TTO tarafından yürütülecek faaliyetler; çeşitli 
iletişim araçlarının kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek 
verecek araştırmacıların bulunması, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin 
yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri olarak örneklendirilebilir.  

 

Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri: Üniversitelerde fikri 
mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi 
çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların alınması, tescil işlemleri (faydalı model, patent 
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vb.), fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya/müşteriye kullanım bilgisinin 
aktarılması ile ilgili işlemler bu modül kapsamında yürütülecektir. 

 

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri: Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye 
kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek 
girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi bu modülün içeriğini oluşturmaktadır. Modül çerçevesinde 
TTO’lar, Ar-Ge fikri olan akademisyen ve öğrencileri, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi, 
pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmesi 
şeklinde destekleyecektir.  

 

 

 

3. Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluşlar 
 
Çağrı kapsamında “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”, 2014 yılı açıklanan sıralamada yer 
alan Yükseköğretim kurumları adına aşağıda sıralanan yapılar başvuru yapabilir.  

 Üniversitenin kendi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim, 

 Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak 
kurulmuş birim, 

 TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin 
ortak olduğu şirket, 

 
TTO faaliyetlerinin yürütülmesinde Üniversite içindeki çeşitli birimlerden destek alınabilir. Ancak 
Üniversite içinde TÜBİTAK tarafından desteklenen tek bir TTO olması esastır. Bu çerçevede TTO, 
yukarıdaki tanımlı modüllerde yer alan faaliyetleri Üniversite adına yapacak/yaptıracak şekilde 
yapılandırılmış olmalıdır. TTO’nun diğer birimlerle görev paylaşımı/entegrasyonu net bir şekilde 
tanımlanmalıdır.  
 

Proje Öneri Formunda yer alan Üniversite Beyanı sayfasında, başvuru yapacak kuruluşun 

Üniversite adına TTO Başvurusunu yapacağı ve teklif edilen proje çerçevesinde faaliyetlerini 

sürdüreceği beyan edilmelidir. 
 
1601-2014-1 Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması 

ve Uygulanması çağrısına başvuru yapacak kurum/kuruluşlar bu çağrıya ayrıca başvuru yapamazlar. 

Üniversitenin 1513 Programı 2014 yılı Çağrısına ve 1601-1-2014 çağrısına başvuru yapması 

durumunda her iki başvuruda geçersiz sayılacak olup, değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

  

1. Çağrı Kodu 
 
1513-TTO-2014 

2. Çağrı Başlığı 
 
Teknoloji Transfer Ofisleri 2014 Yılı Çağrısı 
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4. Çağrı Başvuru Şartları 
 

2014 Yılı Çağrısında daha önce ifade edilen 5 modülün tamamının 01 Ocak 2014 itibariyle TTO 
tarafından yürütülmesi ve yürütülen faaliyetlerden anlamlı çıktıların elde edilmiş olması gereklidir. 
Gerçekleştirme şartına yönelik olarak, modül konuları ile Üniversite içinde görevlendirilmiş farklı 
birimler tarafından yürütülmüş faaliyetler sunulabilir.   
Proje teslim tarihi itibariyle TTO yöneticisi, proje yürütücüsü ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) alan 
personel dışında en az 5 tam zamanlı uzman personelin istihdam edilmiş olması zorunludur.  
 

 

5. Çağrıya Özel Şartlar 
 

a) Çağrı kapsamında başvurusu yapılan projeler, 1513 Uygulama Esasları çerçevesinde 
değerlendirilerek puan sıralamasına tabi tutulacaktır. Projenin başarılı sayılabilmesi için Yöntem 
ve Sürdürülebilirlik, Personel, ve Modüllere ilişkin bölümlerinin her birinden 100 üzerinden en az 
60 puan alınması, Toplam Proje Puanının ise en az 70 olması gereklidir. Değerlendirme 
sonucunda en yüksek puan alan ve başarı şartlarını sağlayan en fazla 10 TTO proje önerisi 
desteklenecektir. 

 
b) Desteklenecek projelere TÜBİTAK yıllık en fazla 1.000.000.-TL hibe destek sağlayacak olup, 

proje bütçesinin %20’sinin başvuran kuruluş tarafından karşılanmasından ve projenin yıllık 
bütçesi kadar teminat mektubunun alınmasından sonra TÜBİTAK payı proje hesabına 
yatırılacaktır. (Üniversite birimi olarak yapılan başvuruların desteklenmesi halinde teminat 
mektubu istenmeyecektir) 

 
c) Proje Destek Başlangıç Tarihi 01 Ocak 2015 olarak belirlenmiştir. 
 
d) Proje Öneri Bilgileri 5 yılı kapsayacak şekilde teslim edilecektir. TTO faaliyetleri yıllık olarak 

desteklenecektir. İlk yıldan sonraki yıllar için verilecek desteğin devamı veya destek kapsamı, 
“Yıllık Faaliyet Raporu” ve bir sonraki yıla ait “Faaliyet Planı” değerlendirilmesini müteakip 
belirlenecektir. 

 
e) Her bir proje için Modül 1’in öngörülen yıllık bütçesi en fazla 100.000.-TL, Modül 2’nin 

öngörülen yıllık bütçesi en fazla 250.000.-TL olabilir. Modül 1 kapsamında en çok bir personel 
istihdam edilebilecektir.  

 

 

6. Başvuru Dosyaları 
 

Başvuru ile ilgili tüm dosyalar www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan “1513 - Teknoloji Transfer 
Ofisleri Destekleme Programı” sayfasından temin edilebilir. Proje öneri başvurusu aşağıdaki 
dosyalardan oluşmalıdır: 
 

a) Proje Öneri Bilgileri Formu (Üniversite ve Kuruluş beyanları ıslak imzalı olarak sunulmalıdır.) 

b) Performans Göstergeleri (Mevcut durum ve 1. Yıl) 

c) Bütçe Formu ve Gerekçesi  

d) TTO Faaliyet konularına ilişkin Üniversite Politika Belgeleri  

e) Sözleşme Şablonları  

f) Personel Özgeçmişleri 

g) Diğer ekler 

a), b), c) maddelerinde yer alan dokümanların her sayfası TTO Yöneticisi tarafından paraflanmalıdır.  

Proje tesliminden önce TÜBİTAK tarafından verilen formlarının güncelliği kontrol edilmelidir.    

http://www.tubitak.gov.tr/
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7. TTO Rehberi (Mentorü):  

 
TTO rehberi; teknoloji transfer ofisi faaliyetlerini teknik, ticari ve idari konularda yönlendirecek ve 
nitelikli proje başvuru dokümanı hazırlanmasına yardımcı olacak, TÜBİTAK tarafından görevlendirilen 
ya da uygun bulunan, alanında tecrübeli ve yeterli uzmanlığa sahip kurum-kuruluşları veya kişileri 
ifade etmektedir. 
 
Başvuru adayı olan Kuruluşlar, mevcut uygulamalar hakkında bilgi almak ve nitelikli proje başvuru 
dokümanı hazırlanmasında yardım almak üzere TTO Rehberi’nden hizmet alabilirler. Bu çağrı 
kapsamında TÜBİTAK tarafından uygun görülen TTO Rehberleri, 1513 Programı kapsamında destek 
alan ve 2013 yılı faaliyet raporu TÜBİTAK tarafından onaylanmış 10 TTO olarak belirlenmiştir.  
 
Her başvuru adayı sadece bir mentörden yardım alabilecek olup TTO Rehberi hizmeti alımına ilişkin 
taraflar arasında imzalanan bir yazılı belgenin ekte yer alacağı başvuru yazısı Çağrı Takvimi kısmında 
belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’a iletilmelidir. Ekte yer alan yazıda TTO Rehberi olan Kuruluş, konu ile 
ilgili olarak görevlendirdiği personelin, çalışmakta olduğu kuruma ait kurumsal bilgiyi de kullanarak ilgili 
kuruluşa TTO rehberliği yapabileceğini ifade etmelidir. TTO Rehber’liğine ilişkin TÜBİTAK tarafından 
ödenecek destek tutarı en fazla 5.000 TL (KDV Dahil) olup hizmeti alan Kuruluşa ödeme yapılabilmesi 
için ilgili bedelin TTO Rehberine Kuruluş tarafından ödenmesi gereklidir.  
 

 
 
8. Başvuru Şekli 
 

a) Başvuru formu ve istenilen dokümanlar www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan 1513 - 
Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı sayfasından temin edilebilir. 

b) Proje başvurusu ve eklerinin Proje Başvurusu Son Tarihi saat 17.00’ye kadar TÜBİTAK 
TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) Tunus Caddesi 
No:80  06100 Kavaklıdere/ANKARA adresine teslim edilmiş olması gereklidir. 

c) Başvuru dokümanlarının aslı (bir adet) ve elektronik kopyası (CD ortamında) TÜBİTAK’a 
sunulmalıdır. CD ortamında verilecek Proje Öneri Bilgileri pdf formatında, Bütçe Formu ve 
Performans Göstergeleri ise excel ve pdf formatında sunulmalıdır. CD içinde verilecek 
dosyaların yazılı olanlarla birebir aynı olması ve tüm ekleri içerecek biçimde hazırlanması 
zorunludur.  

d) Proje Başvurusu Son Tarihi’nden sonra TÜBİTAK’a ulaştırılan proje başvuruları kabul 
edilmeyecek olup değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 
  

9. Çağrı Takvimi 
 Proje Başvurusu Başlangıç Tarihi :  18 Temmuz 2014 

 TTO Rehberi Talebi için TÜBİTAK’a  

     yapılacak Son Başvuru Tarihi  :  15 Ağustos 2014 

 Proje Başvurusu Son Tarihi   :  19 Eylül 2014 

 

http://www.tubitak.gov.tr/
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NOTLAR :  

1- Proje başvurusu öncesinde “1513 kodlu Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 
Uygulama Esasları” ve “1513 Proje Başvuru Formu Hazırlama Kılavuzu”nun incelenmesi 
önemlidir. 

 
2- TÜBİTAK tarafından Çağrıya ilişkin çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulabilir. Başvuru 

yapmayı planlayan Kuruluşlar, aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak TÜBİTAK ile temasa 
geçmeli ve Kuruluş tarafında yer alan iletişim kişisi ve bu kişinin e posta adresini yazılı olarak 
bildirmelidir.  

 
 
Bilgi İçin:  

Fatih Mert ÇİFTÇİ 
TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu 
Tel:  0-312-4685300 / 4565 
E-Posta: mert.ciftci@tubitak.gov.tr    

 
Hamit TAŞ 

TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu 
Tel: 0-312-4685300 / 2711 
E-Posta: hamit.tas@tubitak.gov.tr 

 
Ahmet Rıza BALIM 

TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri 
Tel: 0-312-4685300 / 58555 
E-Posta: ahmet.balim@tubitak.gov.tr 

mailto:hamit.tas@tubitak.gov.tr

