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Çağrının Amacı

Bu çağrının amaçları aşağıda belirtilmiştir
– Üniversitelerde yürütülen araştırma çıktılarının ekonomik değere 

dönüşmesi, 
– Üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması,
– Üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından 

faydalanması, 
– Üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı akademik girişimciliğin 

geliştirilmesi,
– Üniversitelerde fikri sınai hakların ticarileştirilmesi hedeflerine 

yönelik olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri 
(TTO)’ların desteklemesi



Çağrı Mekanizması

3

• Araştırma 
çıktılarından ticari 
değer üretecek 
TTO’ların kurulması

Hedef

• Panel yöntemi ile 
değerlendirme

• 3 değerlendirme 
boyutu

Değerlendirme
• İlk defa destek 

alacak TTO’lara 30 
ay

• Daha önce destek 
almış TTO’lar 24 ay

Destekleme



Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar

Başvuru yapabilecek üniversiteler
– 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 

Endeks”lerinin en az bir tanesinde ilk 50 üniversite içinde yer 
almış olmak, 

– 1513 TTO Destekleme Programı çerçevesinde destek almamış 
veya 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite 
Artırılmasına Yönelik Destek Programı 1601-2016- 02 çağrısı ve 
1601-2016-03 çağrısı kapsamında destek almamış olmak

– 1601 Programı Kapsamında 1601-2014-01 ve 1601-2015-06 
Çağrıları ile desteklenen TTO’lar bu Çağrıya başvurabilirler.



Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar

Bu çağrı kapsamında başvuru yapabilecek kuruluşlar;

 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, üniversitenin ya da 
teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu 
şirket.



Başvuru Süreci

• Başvurular PRODİS üzerinden alınacak
https:\\eteydeb.tubitak.gov.tr

(1) Yeni kullanıcı tanımlama

(2) Mevcut kullanıcı için rol ekleme



Yeni Kullanıcı Tanımlama

• https://eteydeb.tubitak.gov.trYeni kullanıcı kaydı



Yeni Kullanıcı Kaydı

• İlgili alanları doldurarak kaydınızı tamamlayınız



Yeni Kullanıcı Kaydı

• Firma Kullanıcısı rolünü seçiniz



Yeni Kullanıcı Kaydı

• Kişisel bilgilerinizi giriniz ve çalıştığınız kuruluşu seçiniz
• Kuruluş ismi ya da vergi numarası ile arama yapabilirsiniz
• Kuruluşunuz veri tabanında yoksa TÜBİTAK ile iletişime geçiniz
• Daha sonra sisteme girişi yaparak 1601 Uygulayıcı/Faydalanıcı Rolü 

ekleyiniz



Başvuru Süreci – Mevcut Kullanıcı için Rol Ekleme

• Kullanıcı işlemleri  1601 Programı Uygulayıcı / Faydalanıcı rolü ekle 



Başvuru Süreci – 1601 Kullanıcısı Rolü

• Rol ekle düğmesine basarak işlemi tamamlayabilirsiniz



Başvuru Süreci – Rol Değiştirme

• Rol değiştir  1601 Programı Uygulayıcı/Faydalanıcı

• Bu rol ile 1601 Programı çerçevesinde açılan çağrılara başvuru yapılabilir



Yeni Başvuru

• Yeni Başvuru düğmesi ile proje önerinizi tanımlamaya başlayabilirsiniz



Yeni Başvuru

• Taslak Proje Önerileri üzerindeki bağlantıdan proje öneri bilgilerine 
ulaşabilirsiniz



Ön Kayıt İşlemleri

• Proje Ön Bilgileri kısmında istenen bilgileri giriniz

• Bu kısımda aşağıdaki bilgilerin girilmesi 
gerekmektedir:
– Kuruluş yetkilisi kimlik bilgileri

• Üniversite birimleri için Rektör
• Teknopark için imza yetkilisi

– Proje yürütücüsü kimlik bilgileri



Ön Kayıt İşlemleri

• Proje Ön Bilgileri kısmı tamamlandıktan sonra çıkan ekranda Proje 
Ön Kayıt Formu düğmesine basarak otomatik oluşan formu pdf
formatında indirebilirsiniz

• Bu formu ve eklerini en geç 31/10/2017 tarihine kadar TÜBİTAK’a 
göndererek ön kayıt işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir



Bölüm A – Kuruluş Bilgileri

• Çalışan sayısı verilerini girerek bu kısmı tamamlayınız



Bölüm – B Proje Kısa Tanıtımı

• Proje kısa tanıtımında ana hatlarıyla proje 
önerinizin özetlenmesi beklenmektedir

• Bu kısmı proje önerisinin diğer kısımları 
tamamlandıktan sonra hazırlamanız 
tavsiye edilir



Bölüm – B Projenin Çağrı Konusuyla İlişkisi ve Hedefleri

• Bu kısımda aşağıdaki konularda bilgi 
vermeniz beklenmektedir:
– Projenin çağrı konusu ile ilişkisi
– Problem tanımı
– Çözüm önerisi
– Proje hedefleri
– Hedef kitle
– Yöntem



Projenin Çağrı Konusu ile İlişkisi

• Desteklenecek TTO’nun üniversitesi bünyesinde çağrı duyurusunda belirtilen 
tüm modüllerde faaliyet göstermesi beklenilmektedir. Planlanan TTO 
faaliyetleri ana hatlarıyla bu bölümde anlatılmalıdır.

• İlk defa TTO desteği alan üniversitelerde 6 aylık bir ön çalışma dönemi 
olacaktır. Bu dönemde çağrı duyurusunda belirtilen hususlarda rapor 
sunması beklenilmektedir. Bu rapor doğrultusunda yapılacak olan faaliyetler 
bu bölümde açıklanmalıdır. 



Problem Tanımı ve Çözüm Önerisi

• Problem Tanımı kısmında;
– TTO’nun üniversitede sağladığı/sağlayacağı katkılar nelerdir?
– Üniversite bünyesinde TTO’nun etkin ve verimli çalışmasına engel olan koşullar 

var mıdır?
vb.  tanımlanacaktır.

• Çözüm Önerisi kısmında ise program kapsamında sağlanan destek ile 
Problem Tanımı kısmında belirtilen sorunların nasıl çözüleceğine dair 
açıklama yapmanız beklenmektedir.



Proje Hedefleri

• Proje Hedefleri kısmında;
– Kurulan/Kurulacak TTO’da proje sonunda elde edilmek istenilen 

çıktılar ile ilgili açıklama yapılacaktır. 
– TTO’nun performans göstergeleri ek olarak verilecektir.



Hedef Kitle

• Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin üniversite, 
sanayi ve bölge ekosistemindeki faydalanıcıları bu 
kısımda belirtilecektir. 



Yöntem

• Bu kısımda;
– TTO’nun modüller bazında uygulayacağı yöntemler,
– Daha önceki yıllarda elde edilen TTO çıktılarının olup olmadığı varsa bu 

çıktıların artırılması için uygulanacak yöntemler,
anlatılmalıdır. 



Bölüm – C  Proje Planı ve Firma Alt Yapısı

• Bu kısımda aşağıdaki konularda bilgi 
vermeniz beklenmektedir:
– İş Planı
– Proje Yönetimi ve Organizasyonu
– Kuruluşun Ar-Ge Olanakları



İş Planı

• İlk defa destek alan TTO’lar 30 aylık, daha önce TTO desteği almış 
olan TTO’lar 24 aylık destek süresini dikkate alarak modüller bazında 
faaliyetlerini iş paketleri şeklinde belirtmelilerdir.

• İş planınızı Gantt şeması haline getirerek PDF formatında PRODİS’e
yükleyiniz

• Bir sonraki yansıda da belirtildiği üzere;
– İlk defa destek alacak olan TTO’lar toplamda 11 iş paketi,
– Daha önce 1601 programı kapsamında destek alan TTO’lar 10 iş paketi girecektir.



İş Planı

Daha önce 1601 Programı kapsamında destek 
almamış başvurular için iş paketlerini 
aşağıdaki gibi girilecektir.

 İş paketi 1 – Eğitim, Analiz ve Planlama
 …
 …

 İş paketi 2 – Modül 1 –Dönem-1
 ….
 ….

 İş paketi 3 – Modül 2 –Dönem-1
 ….
 ….

….
 İş paketi 6 – Modül 5 –Dönem-1

 ….
 ….

 İş paketi 7 – Modül 1 –Dönem-2
 ….
 ….

.....
 İş paketi 11-Modül 5- Dönem-2

 ….
 ….

1601 Programı kapsamında daha önce TTO 
desteği almış olan/halen desteklenmekte olan 
başvurular için iş paketleri aşağıdaki gibi 
girilecektir.

 İş paketi 1 – Modül 1-Dönem-1
 …
 …

 İş paketi 2 – Modül 2 –Dönem-1
 ….
 ….

 İş paketi 3 – Modül 3 –Dönem-1
 ….
 ….

….
 İş paketi 5 – Modül 5 –Dönem-1

 ….
 ….

 İş paketi 6 – Modül 1 –Dönem-2
 ….
 ….

.....
 İş paketi 10-Modül 5- Dönem-2..

 ….
 ….



İş Paketleri Listesi

• Hazırladığınız iş planına uygun olarak iş paketlerini ekleyiniz

• İş paketi niteliğine uygun ara çıktıları tanımlayınız



Proje Yönetimi ve Organizasyonu

• Proje koordinasyonu ile ilgili bilgi veriniz.
• Koordinasyonda görev alan birim ve kişileri bir 

organizasyon şeması üzerinde gösteriniz. 
Organizasyon şemasını PDF formatında 
PRODİS’e yükleyiniz. Organizasyon şemasında 
özellikle TTO’nun üniversitenin diğer birimleri ve 
varsa teknopark ile olan ilişkisini detaylandırınız.



Proje İşbirlikleri

• Proje kapsamında dış paydaşlarla yapılacak işbirlikleri bu alanda 
tanımlanmalıdır. Örnek olarak aşağıdaki kuruluşlarla işbirliği 
yapılabilir:
– Diğer TTO’lar ve teknoparklar
– Sanayi ve ticaret odaları
– Patent vekilleri
– OSB’ler, sanayi kuruluşları, vb.



Proje Personel Listesi

• Bu kısımda proje yürütücüsü ve proje 
kapsamında görev alacak proje personelinin 
bilgileri girilmelidir. 



Kuruluşun Altyapısı

• Bu kısımda yürütücü kuruluşun altyapısını 
aşağıdaki başlıkları ve çağrı kapsamını dikkate 
alarak açıklayınız:
– Çağrı konusuyla ilgili deneyim
– Proje yönetim kapasitesi ve deneyim
– Ulusal ve uluslararası işbirliği deneyim
– Personel yetkinliği
– Fiziksel altyapı



Bölüm – D  Proje Etkisi ve Ulusal Kazanımlar

• Bu kısımda aşağıdaki konularda bilgi 
vermeniz beklenmektedir:
– Proje sonuçları
– Beklenen etki
– Yaygın Etki
– Sürdürülebilirlik



Proje Sonuçları ve Beklenen Etki

• Proje sonuçları kısmında;
– Program kapsamında desteklenen TTO’nun üniversite araştırma 

çıktılarına sağlayacağı katkı
– Üniversiteden kaynaklı proje, sanayi işbirlikleri, fikri mülkiyet hakları 

lisanlamaları, girişimci şirket sayısı vb. gerçekçi performans hedefleri 
verilmelidir.

• Beklenen etki kısmında TTO’nun doğrudan üniversitede oluşturacağı 
değişimden bahsedilmedir. 



Yaygın Etki ve Sürdürülebilirlik

• Yaygın etki kısmında TTO’nun üniversitenin diğer 
paydaşları, sanayi kuruluşları, çevre ekosistemine 
sağlayacağı katkılar sunulmalıdır.

• Sürdürülebilirlik kısmında program kapsamında TTO’nun
doğrudan modüllerde tanımlanan TTO faaliyetleri 
sonucunda elde etmesi hedeflenen gelirlerden 
bahsedilmelidir.



Proje Önerisi Ekleri

• Aşağıdaki dokümanları PDF formatında proje önerisine 
ekleyiniz:
– Performans Göstergeleri
– Kuruluş Beyanı



Proje Önerisinin Gönderilmesi

• Bütün kısımlar tamamlandıktan sonra B –Yöntem ve Uygulama 
Bölümü’ndeki Proje Kısa Tanıtımı kısmını da tamamlayınız.

• Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan ve proje 
önerisiyle ilgili bütün bölümler hazırlandıktan 
sonra «TÜBİTAK’a gönder» düğmesi aktif hale 
gelecektir.

• «TÜBİTAK’a gönder» düğmesi ile proje 
önerinizi TÜBİTAK’a gönderebilirsiniz.



Değerlendirme Süreci

• Proje başvuruları aşağıdaki ölçütlere göre panel 
yöntemi ile değerlendirilecektir.

• 1.1. Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği
– TTO’nun vizyonu ve stratejik planı
– Modüller esaslı uygulanan/uygulanacak yöntemler

• 1.2. Projenin yapılabilirliği
– Proje personelinin niteliği ve deneyimi
– Proje işbirlikleri
– Üniversitenin TTO’ya sağladığı katkı ve destekler

• 1.3. Projenin etkisi
– Teknoloji transferi performans göstergesi hedefleri
– Sürdürülebilirlik



Teşekkürler…

www.teydeb.tubitak.gov.tr
1513@tubitak.gov.tr


