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Çağrı Hedefleri

• Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşların geliştirdiği teknolojilerin katma değeri yüksek ürün,

hizmet ve süreçlere dönüştürülmek üzere sanayiye aktarılmasının teşvik edilmesi

• Yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin, Teknoloji Sağlayıcı

Kuruluşların bilgi birikiminden yararlanmasının sağlanması

• Farklı paydaşlar tarafından kamu kaynakları ile gerçekleştirilen araştırma,

geliştirme ve yenilik projeleri ile ortaya çıkan teknolojilerin bir araya getirilmesi ile

sanayinin ihtiyaç duyduğu bütüncül çözümlerin geliştirilmesi

• Teknoloji transfer ofislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması



Kavramsal Çerçeve

• Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş 
(üniversite, kamu kurumu, kamu 
araştırma enstitüsü, araştırma 
altyapısı, TTO, erken aşama 
teknoloji firması)

• Müşteri Kuruluş (KOBİ, büyük firma, 
Ar-Ge merkezi vb.)

• Sektör (imalat/hizmet, yüksek 
teknoloji vb.)

Çağrı 
Duyurusu

• Teknoloji Sağlayıcı ve Müşteri 
Kuruluş birlikte başvurur

• Panel değerlendirmesi

Başvuru ve 
Değerlendirme • «Lisans özel hesabı» açılır 

• Müşteri, Teknoloji Sağlayıcı ile olan 
sözleşmesine uygun olarak 
lisans/devir bedelini hesaba yatırır

• İzleme sonunda lisans bedeli 
destek oranında Müşteri Kuruluş’a
ödenir

• Destek süresi azami 60 ay

Destek ve 
İzleme



İşbirliği Modeli

Bilgi arzını destekleyen mevcut programları tamamlayıcı olarak 

patent lisanslamayı kolaylaştıracak ve talep tarafını destekleyecek 

bir model

Teknoloji Sağlayıcı
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Kamu 
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enstitü

Araştırma 

Altyapısı

Teknoloji 

firması

Patent

/Patent ailesi

Arayüz

TTO 1

TTO 2

Müşteri

Firma 1

Firma 2
Gereksinimler

Lisans/Devir

TTO

Gereksinimler

Geri bildirimlere göre 

yeni projeler/patentler



Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Destek Unsuru Bütçedeki Payı Destek Oranı

Patent lisans/devir gideri %75-%100 Asgari destek oranı %25

KOBİ +%15

Yüksek teknoloji + %15

Uluslararası patent +%10

Birden fazla patent + %10

Lisanslama ile ilgili danışmanlık ve 

eğitim hizmeti

En fazla %25 KOBİ %75

Büyük %60

• Çağrı bütçesi 30 Milyon TL

• Destek süresi 60 ay

• Proje başına destek sınırı 1 Milyon TL

• Şirket başına destek sınırı 2 Milyon TL 

• Müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcıdan aldığı patent lisanslama/devir 

giderleri ve bu lisanslama ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek 

sağlanır.



Örnek Uygulama

Teknoloji Sağlayıcı 

A Üniversitesi Patent 1, TR

B Araştırma Altyapısı Patent 2, TR, Yüksek teknoloji

Patent 3, EP, Yüksek teknoloji

Lisans anlaşması 200.000 TL + %4 royalty

Patent 1 %20

Patent 2 %30

Patent 3 %50

Müşteri

Büyük firma

Lisans anlaşmasında her patente düşen pay



Örnek Uygulama

Dönem içi satışlar 10.000.000 TL

Royalty 1M TLx%4 400.000 TL

Peşin ödeme 200.000 TL

Toplam lisans bedeli 600.000 TL

Patent 1 payı 600.000 x%20=120.000 TL

Patent 2 payı 600.000 x%30=180.000 TL

Patent 3 payı 600.000 x%50=300.000 TL

Danışmanlık hizmeti 200.000 TL

Toplam 800.000 TL

Kalem Temel 

Destek

Oranı

KOBİ Yüksek 

Teknoloji

Uluslararası Birden 

fazla 

patent

Destek 

Oranı

Gider Destek 

Tutarı

Patent 1 %25 - - - %10 %35 120.000 42.000

Patent 2 %25 - %15 - %10 %50 180.000 90.000

Patent 3 %25 - %15 %10 %10 %60 300.000 180.000

Danışmanlık %60 - - - - %60 200.000 120.000

600.000 TL’lik lisans bedelinin 

312.000 TL’si (%52), 200.000 TL’lik 

danışmanlık bedelinin 120.000 TL’si 

(%60)  hibe olarak müşteri kuruluşa 

ödenir



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-1: Türkiye pazarında ürünün lisanslanması (buluşun

uluslararası standartlara uygun ölçütlere sahip olmaması)

durumunda başvuru yapılması önerilmez mi?

Cevap: Patentin sadece Türkiye’de tescilli olması ya da

Türkiye’de kullanılacak olması başvuruya engel değildir.



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-2: Programdan faydalanmak için tescil şartı aranıyor

mu?

Cevap: Desteğe konu edilecek patentlerin tescilli olması tercih

sebebidir. Araştırma raporu gelmiş olan patentler ile de başvuru

yapılabilecektir. Destek süresi içerisinde bu patentlerin tescil

olması durumunda, proje başlangıç tarihinden geçerli olmak

üzere geriye dönük devir/lisans bedellerine ilişkin destek tutarı

Müşteri Kuruluşa ödenecektir.



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-3: Amaç TTO’ların sürdürülebilirliğine destek olmak

ise tescil belgesini alan patentler için bu desteğin verilmesi

TTO’ları yine sürdürülebilirlik anlamında zorlamayacak mı?

Cevap: Araştırma raporu gelmiş patentler ile de başvuru

yapmak mümkün olacaktır.



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-4: Daha önceden yapılmış devir veya lisans

anlaşmaları için programdan faydalanabilecek miyiz?

Cevap: Çağrının amacı henüz ticarileşmemiş patentli

teknolojileri uygulamaya dönüştürmek olduğu için başvuru ile

beraber sunulan lisans anlaşmaları tercih sebebi olacaktır.



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-5: “Teknoloji sağlayıcı kuruluş tarafından müşteri

kuruluşa lisanslanacak veya devredilecek patentlerin, proje

başvuru tarihi itibariyle asgari 10 yıl koruma süresine sahip

olması gerekir” maddesi hükmünde yer alan 10 yıl koruma

süresinin 5 yıla inmesi söz konusu mudur?

Cevap: Mevcut durumda böyle bir planlama yoktur.



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-6: Ticarileşme geliri belirli bir limitin üstünde

olacaksa yani üniversite için önemli bir gelir kalemi

yaratacaksa faydalı model tescilleri de proje destek

kapsamına dahil edilebilir mi?

Cevap: Mevcut durumda faydalı modeller için bir destek

sağlanması planlanmamaktadır.



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-7: Patentler üniversite üzerindeyken bu çağrıya TTO

başvuruda bulunabilir mi?

Cevap: Hak sahipliği üniversiteye aitse proje ortağı üniversite

olmalıdır. Öğretim elemanlarının serbest buluşları için TTO ile

başvuru sahibi arasında sözleşme olması durumunda TTO

proje ortağı olabilir.



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-8: Müşteri kuruluş için bir başvuru limiti konmuş, 

teknoloji sağlayıcı kuruluş için başvuru limiti var mı?

Cevap: Program bazında destek ödemesi, müşteri kuruluşa 

yapılacağı için teknoloji sağlayacağı kuruluşa ilişkin bir başvuru 

limiti yoktur.

– Bu Çağrı kapsamında bir projeye verilecek destek tutarı, 1.000.000 

TL’yi geçemez.

– Bu Çağrı kapsamında bir müşteri kuruluşa verilecek destek tutarı, 

2.000.000 TL’yi geçemez.



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-9: Araştırma raporu olumlu gelen ya da gelmeyen

başvuru seviyesindeki patentlerde destek kapsamına

alınabilir mi?

Cevap: Sadece araştırma raporu olması başvuru için yeterlidir. 

SORU-10:  Teknoparkta faaliyet gösteren ve patenti 

bulunan bir firma ile üniversitenin ortak ticarileştirme 

faaliyeti de destek kapsamına alınabilir mi?

Cevap: Evet. Bu tür lisanslamalarda destek oranı artırılacaktır.



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-11: Desteklenmesi beklenen patent TÜBİTAK, Sanayi

Bakanlığı vb. kamu kurumlarının desteklemesi sonrası

ortaya çıkan bir ürün mü olmalı yoksa Üniversitemizin hak

sahibi olduğu patentler bu çağrıya dahil midir?

Cevap: Teknolojinin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bir koşul yoktur.



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-12: Patent başvuru sürecinde araştırma raporu ile

katılım gösterilen destek çağrılarında; patent kararının

çıkmaması durumunda bu desteğe devam edilip

edilemeyeceği veya alınan desteğin geri ödemesinin olup

olmayacağı konusuna da bilgilendirme yapılmamıştır.

Cevap: Araştırma raporu ile yapılan başvurularda desteğin 

ödenmesi ancak tescilin alınıp TÜBİTAK’ a beyan edilmesi 

durumunda mümkündür. 



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-13: Ortaklı başvuru olması zorunlu olduğu
için Üniversite teknoloji sağlayıcı olarak, dönem raporlarında genel
giderler haricinde ne gibi kalemleri gider olarak gösterebilir?

Cevap: Bu çağrıda sadece müşteri kuruluş gider beyan edebilecektir.

SORU-14: Eğer faydalanabileceksek bu tüm devir bedeli için mi, 
yoksa başvuru sonrası yapılacak ödemeler için mi geçerli olacak? 

Cevap: Program kapsamında müşteri kuruluşa TÜBİTAK tarafından 
aktarılacak tutar, hem lisansın sabit maliyeti (lump - sum) hem de dönem 
içi satışlara bağlı olarak hesaplanan royalty değerleri dikkate alınarak 
hesaplanabilecektir. Sadece sözleşmede belirtilen proje başlangıç 
tarihinden sonraki ödemeler destek kapsamında değerlendirilebilir.



Sıklıkla Sorulan Sorular

SORU-15: “Paylaşılan sunumda TTO arayüz olarak da tanımlanmış ama
çağrı programı kapsamında TTO’ ya herhangi bir hizmet bedeli
tanımlanmamış.”?

Cevap: TTO’ lar bu program çerçevesinde oluşan lisans/devir süreçlerinde elde 
edilecek gelirlerden, bağlı oldukları kuruluşlarla protokolleri çerçevesinde pay 
alabileceklerdir. 

SORU-16: Çağrıda TTO bedeli destek tutarının içerisinden desteklenebilir
mi?

Cevap: Program özellikle müşteri kuruluşları lisans/devir alma konusunda teşvik 
etmek amacıyla kurgulandığından, teknoloji sağlayıcı kuruluş/ TTO’ ya ilave bir 
destek kalemi bulunmamaktadır.

Bu kapsamda belirttiğiniz husus uygulanabilir değildir. Üniversite ve TTO (ayrı bir 
tüzel kişilik ise) kendi aralarında yapacakları anlaşmalar ile parasal hususları 
açıklığa kavuşturmalıdır.



Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.


