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T Ü B İ T A K  

 

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 

 

 

FAALİYET RAPORU (TTO 300) 

 

PROJE NUMARASI   :  

DÖNEM     : 

KURULUŞ ADI              :  

 

"....................................................................................................................................." başlıklı projenin 
ilgili Proje Öneri Bilgileri Formu’nda, …… yılı destek dönemi için yapılması taahhüt edilen modül faaliyetleri 
ve bu faaliyetlere ilişkin harcamalar, 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Uygulama 
Esasları ve 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nda yer alan hükümlere uygun 
olarak gerçekleştirilmiştir.  

Modül faaliyetleri kapsamında ilgili dönem içerisinde gerçekleşen gelişmeler işbu Faaliyet Raporu’nda 
…………….. Teknoloji Transfer Ofisi tarafından doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılmıştır.  

TTO Yöneticisi* Rektör 

Tarih :  

İmza :   

Tarih :  

İmza : 

 

     

 

* TTO Faaliyet Raporu’nun tüm sayfaları TTO yöneticisi tarafından paraflanmalıdır.  
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1. GELİŞME RAPORU  
Gelişme Raporu, TTO’ların TÜBİTAK desteği kapsamında gerçekleştirdiği dönemsel faaliyetlere ilişkin bilgiler, 
performans göstergeleri ve bunlara ilişkin ek dokümanlardan oluşturularak her yıl için hazırlanır. Gelişme Raporunda 
sadece ilgili dönem içinde gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilmelidir. 

1.1.  Üniversite Araştırma Altyapısı  
İlgili üniversitenin öğretim üyesi dağılımı ve Endeks puanları 

  

Araştırma fon büyüklükleri (ilgili rapor yılı için) 

Araştırma Fon Kaynağı  Miktar (TL) 
BAP  
Dış kaynaklı araştırma fonları  
 (PG 200 ve 201 deki “Toplam Kabul Edilen Ünv. Bütç.” rakamları toplamı) 

 

Özel sektör araştırma fonları 
 (PG 300 ve 301 deki “Toplam bütçe” rakamları toplamı)   

 

Üniversite sermaye kaynaklarından ayrılan araştırma fonları   
Toplam   

 

1.2.  TTO Yönetim Yapısı   
(En fazla 10 sayfa) 

1.2.1. Yöntem ve Sürdürülebilirlik 
Aşağıdaki başlıklarla ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar hakkında bilgi veriniz.  
 TTO’nun stratejisi ve gelişim planına yönelik alınan kararlar, 
 Mali sürdürülebilirlik: Modüller bazında elde edilen gelirler ve giderler nelerdir? TTO faaliyetlerine 

ilişkin gelir, modül bazında ve tablo halinde sunulmalıdır.  

(1) Öğretim üyesi sayısı ve dağılımı (toplam)  

Doğa ve Mühendislik Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam 
Öğretim Üyesi sayısı 

 

Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam 
Öğretim Üyesi sayısı 

 

Sağlık Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi 
sayısı 

 

Yıllar  20.. 20.. 20.. 20.. 

(2) “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” toplam puanı     

a- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği puanı     

b- Fikri Mülkiyet Havuzu puanı     

c- İşbirliği ve Etkileşim puanı     

d- Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü puanı     

e- Ekonomik Katkı ve Ticarileşme puanı     
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1.2.2. TTO İnsan Kaynakları Yapısı 
1. Personel istihdamına ilişkin olarak rapor dönemi içinde gerçekleşen işlemleri modüller bazında aşağıdaki 

tabloda veriniz. 
  

 … Yılı Personel İstihdamı 
 Görev Yapılan Aylar  Tecrübe (yıl)(*) 
Modül 1 (ad soyad) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TTO Tüm TTO İş hayatı 

                 
Modül 2                  

                 
(*) Tecrübe alanında; TTO:  raporu veren TTO’daki çalışma yılını, Tüm TTO: Daha önce başka bir TTO’da çalışılmış ise bu sürenin 
TTO değerine eklenmesi ile bulunan değeri ifade etmektedir.   

2. İnsan kaynakları yönetim sistematiği: TTO’da görev yapan personele yönelik uygulanmış olan İK 
geliştirme süreçleri (çalışanların performans ödüllendirme sistemi, kariyer gelişim planı oluşturma vb. 
işlemler) nelerdir? 

1.2.3. Öz değerlendirme  
 TTO faaliyetleri hakkında iç ve dış paydaş görüşleri hangi yöntemlerle alınıyor,  değerlendiriyor?  
 Dönem faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan öz değerlendirme.     

 

1.3.  Modül Faaliyetleri   
(En fazla 20 sayfa) 

Ticarileştirme Portföyü  
 Üniversite eko sisteminde ekonomik değere dönüşme potansiyeli olan başlıklar nasıl belirlenmekte, bunların 
ticarileştirilmesi için kullanılacak yöntemler nasıl seçilmektedir? 
 
Her bir modül için;  

a) Modül süreçlerinde TTO’nun katkısı nerede başlamakta ve hangi aşamaları içermektedir? 
b) Modül faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında denediğiniz veya geliştirdiğiniz özgün, etkin ve verimli 

yöntemler var mıdır? Var ise, bu yöntemlerin uygulanması ile ilgili paylaşacağınız deneyim ve öneriler 
nelerdir? 

Modül 1   
Yukarıdaki a ve b maddeleri 

Modül 2  
Yukarıdaki a ve b maddeleri 

Modül 3 
Yukarıdaki a ve b maddelerine ek olarak aşağıdaki konular hakkında bilgi veriniz. 
c) Firmalarla temas kurma yöntemleri, firmalar tarafından talep edilen ortak çalışma yürütülebilecek 

konuların belirlenme süreci, 
d) Ticarileştirme portföyünde yer alan ve firmalarla proje ya da lisanslamaya dönüşme potansiyeli olan 

teknolojilerin; kontratlı Ar-Ge,  ticarileştirme öncesi deneme, ortak geliştirerek TRL arttırma gibi beraber 
yürütülen faaliyetlere dönüşme süreci,   

e) Büyük ölçekli firmalar veya ilgili şemsiye örgütleri ile sonuç alıcı stratejik işbirliği projeleri / anlaşmaları 
oluşturulmakta mıdır? Bu tip anlaşmaların, kontratlı Ar-Ge projesi ya da lisanslama gibi TTO çıktılarına 
dönüşmesi nasıl sağlanmaktadır?  

f) Kontratlı Ar-Ge projelerinin sayı ve niteliğini geliştirmek için yürütülen varsa diğer işlemler. 

Modül 4  
Yukarıdaki a ve b maddelerine ek olarak aşağıdaki konular hakkında bilgi veriniz. 
c) FSMH konusu değerin; potansiyel pazarı, rakip teknolojilere göre avantajları, TRL seviyesi, ticari 

potansiyeli, patentin dâhil olduğu sektörün trendi, IP veri tabanındaki rakipleri gibi unsurlarının 
değerlendirmeleri nasıl yapılmaktadır? Analiz sonrasında ticarileştirme yol haritası (ticarileştirmede 
izlenecek yol) nasıl belirlenmektedir? (Ek: Örnek olarak 3 adet analiz raporunu paylaşınız)  
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d) FSMH satış ve satış sonrası süreç takibi işlemleri,  
e) FSMH ticarileştirme faaliyetlerinin sayı ve niteliğini geliştirmek için yürütülen varsa diğer işlemler 

 
Modül 5 

Yukarıdaki a ve b maddelerine ek olarak aşağıdaki konular hakkında bilgi veriniz. 
c) Girişimci adayı ve iş fikrinin analizi, TTO tarafından verilebilecek destek unsurlarının belirlenme süreci,  
d) Mentör desteği, yatırımcı-fonlara yönelik hazırlıklar ve söz konusu yapılarla temas kurulması, potansiyel 

müşteriler ile temas kurmanın sağlanması, Hızlandırıcı faaliyetleri gibi işlemler nasıl yürütülmektedir? 
Varsa Hızlandırıcı programını Ek olarak paylaşınız. 

e) Girişimcilik faaliyetlerinin sayı ve niteliğini geliştirmek için yürütülen varsa diğer işlemler. 
 

1.4.  Performans Göstergeleri Tablosu 
Bir dönem önce belirlenen Performans Göstergeleri tablosu kullanılarak hedeflenen ve gerçekleşen değerler 
verilecektir. Hedeflenen göstergelere ulaşılamamış ise sebepler ve alınan tedbirler ifade edilmelidir.   

1.5. İş Yükü Taahhüt Belgeleri (Gerçekleşmeler) 
Üniversite kadro veya pozisyonlarında bulunan ve Proje Öneri Formunda PTİ kapsamında TTO’da görev alacağı ifade 
edilen personele ilgili ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için; PTİ alacak kişi, Proje yürütücüsü ise zamanının %80’ini, 
yardımcı personel ise zamanının %60’ını projeye ayırmakla yükümlüdür. Gerçekleşen döneme ilişkin zaman tahsisini 
gösteren İş Yükü Taahhüt Belgelerinin bu kısımda TÜBİTAK’a sunulması gerekir.  
 
Benzer şekilde TTO Yöneticisi, zamanın en az yüzde elli (%50)’sini projeye ayırmak zorundadır. Bu kapsamda TTO 
Yöneticisinin geçmiş döneme ait “İş Yükü Taahhüt Belgesi” bu kısma eklenmesi gereklidir.  

1.6.  Gider Formları  
Gider formları olarak, www.tubitak.gov.tr internet adresi 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 
sayfasında yer alan formatlar kullanılacaktır.   
 

1.7. Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik 
Raporu (TTO 500)  

TTO 500 Formu olarak, www.tubitak.gov.tr internet adresi 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 
sayfasında yer alan format kullanılacaktır.   
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1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 

 

YILLIK FAALİYET PLANI (TTO 400) 
 

 

 

PROJE NUMARASI   :  

DÖNEM     : 

KURULUŞ ADI              :  

 

"...................................................................................................................................." başlıklı projenin, …… 
yılı için yapılması planlanan modül faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin harcamalar, ekte yer aldığı şekilde 
planlanmıştır.  

 

TTO Yöneticisi* Rektör 

Tarih :  

İmza :   

Tarih :  

İmza : 

     

* Yıllık Faaliyet Planı’nın tüm sayfaları TTO yöneticisi tarafından paraflanmalıdır.  
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1. Performans Hedefleri 
TÜBİTAK 1513 Programı web sitesinde yayınlanan güncel Performans Göstergeleri tablosu ve tabloda istenilen ekler 
(Eğitim listesi, Organizasyonlar, Projeler, Örnek çıktı, M3, M4 ve M5 tabloları) hazırlanarak ayrı bir dosya şeklinde 
ek olarak verilmelidir. Söz konusu tabloların dijital kopyaları cd ortamında (pdf ve excel formatlarında) ayrıca 
verilmelidir.  

2. Proje Özel Hesap Özetinin Son Durumu   
Proje için açılmış özel hesabın 31.12.(….) tarihi itibariyle dökümü bu bölümde verilmelidir.  

3. Bütçe Teklifi 
İlgili yıla ilişkin bütçe talebi, TÜBİTAK 1513 Programı Web Sitesinde yayınlanan güncel Bütçe formatı kullanılarak 
Gerekçe sayfası ile birlikte verilmelidir. Tabloya Ek satırlar eklenebilir.  
Söz konusu tabloların dijital kopyaları cd ortamında (pdf ve excel formatlarında) ayrıca verilmelidir. 

4. İş Yükü Taahhüt Belgeleri  
Üniversite kadro veya pozisyonlarında bulunan ve Proje Öneri Formunda PTİ kapsamında TTO’da görev alacağı ifade 
edilen personele ilgili ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için; PTİ alacak kişi, Proje yürütücüsü ise zamanının %80’ini, 
yardımcı personel ise zamanının %60’ını projeye ayırmakla yükümlüdür. Planlanan döneme ilişkin zaman tahsisini 
gösteren İş Yükü Taahhüt Belgelerinin bu kısımda TÜBİTAK’a sunulması gerekir. 
 
Benzer şekilde TTO Yöneticisi, zamanın en az yüzde elli (%50)’sini projeye ayırmak zorundadır. Bu kapsamda TTO 
Yöneticisinin “İş Yükü Taahhüt Belgesi” bu kısma eklenmesi gereklidir.  


