
Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu  



Fikri Haklar ve Rekabet Avantajı

Intellectual property rights and firm performance in the European Union: Firm-level analysis report, February 2021

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7120D0280636B3E6C1258673004A8698/$File/ipr_performance_study_en.pdf

Fikri haklara yatırım yapan şirketler çalışan başına daha fazla gelir 

üretiyor

KOBİ Büyük 

Sadece Patent +%50 +%18

Patent+Marka +%75 +%26

Patent+Marka+Tasarım +%98 +%28



Fikri Hakları Etkin Kullanabiliyor muyuz?
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ÜSİMP Üniversite Patent Analiz Raporu
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Üniversite Hak Sahipliğinde Başvuru Sayısı

Üniversitelerin patent/faydalı model 

başvuruları yılda ortalama %43 

artıyor

Şirketler, patentli teknolojileri lisanslayarak rekabet avantajı 

sağlayabilir



Patentli Teknolojiye Yatırım Yapılmalı mı?

Avantajlar Riskler

• Geliri güvence altına alma

• Rakiplerden öne geçme

• Yeni teknolojilere erişim

• Şirket imajı ve yeniliğin pazarlanmasına katkı

• Teknolojinin erken aşamada olması

• Pazar kaynaklı riskler

• Ek geliştirme maliyeti

• Ek yatırım ihtiyacı

Teknoloji ve pazar kaynaklı riskleri paylaşarak araştırma 

kurumlarındaki patentli teknolojilerin uygulamaya geçmesini 

destekliyoruz



Nasıl Destek Oluyoruz?

Risk 1702 Destekleri 1702 ile Kolaylaşan Destekler

Teknolojinin erken aşamada 

olması

• 250 bin TL kavram doğrulama, 

prototip geliştirme ve test 

desteği

Pazar kaynaklı riskler • 60 ay destek süresi

• Lisanslama modellerinde 

esneklik

Ek geliştirme maliyeti • TÜBİTAK 1501/1507/1505

• Programlarında +5 ek puan 

desteği

Ek yatırım ihtiyacı • Lisans/devir bedelinin %75’ine 

kadar destek

• Vergi teşvikleri

• KOSGEB Teknoyatırım

• Yatırım fonları



1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Destek Unsuru Üst Sınır Destek Oranı

Patent lisans/devir gideri 2 Milyon TL Asgari destek oranı %25

KOBİ +%15

Yüksek teknoloji +%15

Yeşil Mutabakat     +%15

Uluslararası patent +%10

Birden fazla patent +%10

Lisanslama ile ilgili kavram doğrulama, prototip 

geliştirme, test-analiz hizmeti (Teknoloji Sağlayıcıdan 

veya ilgili TTO’dan alınabilir)

250 bin TL KOBİ %75

Büyük %60

Patent değerleme hizmeti 20 bin TL KOBİ %75

Büyük %60

(Proje başlangıcından 3 ay önce alınabilir)

• Çağrı bütçesi 30 Milyon TL

• Destek süresi 24 - 60 ay

• Proje bütçesi üst sınırı 2 Milyon TL

• Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşlar tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile 

korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile Müşteri Kuruluşa aktarılması hedeflenmektedir.

• Müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcıdan aldığı patent lisanslama/devir giderleri ve bu lisanslama ile ilgili kavram doğrulama, prototip 

geliştirme ve test-analiz hizmetlerine destek sağlanır.



Hangi Patentler İçin Başvuru Yapılabilir?

• Buluş konusu ile ilgili bir kısıtlama yok

– IPC koduna göre yüksek teknoloji sınıfında yer alan 

patentler için destek oranına %15 ilave edilir

• Ulusal Patentler

• Uluslararası Patentler (EPO, USPTO, JPO, CNIA, KIPO)

– Destek oranına %10 ilave edilir

• Başvuruya konu patentin tescil belgesinin/araştırma 

raporunun başvuruyla beraber sunulması önerilir

• Proje başvuru tarihi itibarı ile asgari 10 yıl koruma süresi



Kimler Müşteri Kuruluş Olabilir?

• Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi

• Sektör kısıtlaması yok

– Müşteri kuruluşun «yüksek teknoloji sektörlerinde» faaliyet göstermesi durumunda destek oranına 

%15 ilave edilir

• KOBİ/büyük firma kısıtlaması yok

– Müşteri kuruluşun KOBİ olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir

• Yurtdışında yerleşik kuruluşlar müşteri kuruluş olamaz



Kimler Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş Olabilir?

• Yükseköğretim kurumları (2547 sayılı Kanun)

• Araştırma altyapıları (6550 sayılı Kanun)

• Kamu merkez ve enstitüleri

• Teknoloji geliştirme bölgesi firmaları (4691 sayılı Kanun)

• Teknoloji transfer ofisleri



Yeşil Mutabakat Eylem Alanları

Teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat’ta öngörülen eylem 

alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek 

oranına %15 ilave edilir

• İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik

• Temiz ve Döngüsel Ekonomi

• Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı

• Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım

• Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım 



Diğer TÜBİTAK Destek Programları için Ek Puan

Lisanslanan teknolojinin uygulamaya aktarılması için TÜBİTAK’a sunulacak projelere ek puan 

sağlanacaktır

• 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (+5 Puan)

– 2021-2 Çağrısı genel kabul oranı %46

– Projelerin %10’u 1702 Ek Puanı ile kabul eşiğine ulaşabilirdi

• 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (+5 Puan)

– 2021-2 Çağrısı genel kabul oranı %53

– Projelerin %7’si 1702 Ek Puanı ile kabul eşiğine ulaşabilirdi

• 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (+5 Puan)



1702-2022-1 Çağrı Takvimi

Çağrının açılması 28 Şubat 2022

Ön kayıt için son tarih 25 Mayıs 2022; Saat 17:30

PRODİS üzerinden başvuru 7 Mart 2022

Çağrı kapanış tarihi 2 Haziran 2022 (saat 23:59’a kadar)

Destek başlangıç tarihi 1 Temmuz 2022



Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu  



Programın Amacı

Programın amacı, yürütücü kuruluşların bilgi birikiminin

müşteri kuruluşlar tarafından yeni ürüne veya sürece

dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamaktır.



Kimler Yürütücü Kuruluş Olabilir?

• Üniversiteler

• Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri

• Araştırma Altyapıları

• Eğitim ve Araştırma Hastaneleri



Kimler Müşteri Kuruluş Olabilir?

• Türkiye’de yerleşik KOBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri 

Müşteri Kuruluş olarak 1505 programına başvurabilirler.

• ‘Müşteri Kuruluş Proje Sorumlusu’ proje konusu ile ilgili en az lisans 

derecesine sahip olmalıdır.

• Bir 1505 projesinde ‘Proje Ekibi’nde yer alan kişilerin veya bunların 

birinci dereceden yakınlarının ortak oldukları veya yönetim organlarında 

görev aldıkları şirketler, o projede Müşteri Kuruluş olamazlar. 



Destek Miktarı ve Süresi

• Proje bütçesi için TÜBİTAK katkısı üst sınırı 750.000 TL

• Proje bütçesi üst sınırı yok 

• Proje bütçesine ek olarak;

– Proje Teşvik İkramiyesi 

– Proje Kurum Hissesi (%10-%50)

• Destek süresi üst sınırı 24 ay



Desteklenen Gider Kalemleri

• Personel Giderleri

– Sözleşmeli Personel 

– Bursiyer

• Seyahat Giderleri

• Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

• Hizmet Alımları

– Proje bütçesinin %20’sini geçemez

– Müşteri kuruluş proje sorumlusu personel giderleri için bütçenin 

%10’u tutarında hizmet alımı yapılabilir

• Malzeme Alımları



Başvuru Süreci

Problemin 
Tanımlanması

Çözüm Öneri
Proje 

Planının 
Oluşturulması

1505 
Programına 

Başvuru



Ürün Yeniliği

• Ürün yeniliği teknolojik açıdan tamamen yeni bir ürünü ya da 

malzemesi, bileşenleri veya işlevleri açısından önceki 

kuşağına göre teknolojik farklar  içeren bir ürünü tanımlar.

– Firmada mevcut bir ürünün yeni modellerinin geliştirilmesi

– Firma için yeni bir ürün geliştirilmesi

– Firma için yeni bir ürün platformu geliştirilmesi

– Ülke için yeni bir ürün geliştirilmesi

– Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi



Süreç Yeniliği

• Süreç yeniliği geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, 

yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen 

üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde 

kullanılan yöntemi ifade eder.

– Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

– Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi

– Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi



Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvuruların Alınması

• 1505 Programı sürekli 
olarak başvuruya 
açıktır

• 45 günlük dönemler 
için gelen başvurular 
biriktirilir

Panel Değerlendirmesi

• Projeler konularına 
göre gruplandırılarak 
panel İle 
değerlendirilir

• Projenin endüstriyel 
Ar-Ge İçeriği (%30)

• Proje planı ve 
kuruluşların altyapısı 
(%30)

• Projenin ekonomik 
yarara ve ulusal 
kazanıma 
dönüşebilirliği (%40)

Grup Yürütme Kurulu 
Değerlendirmesi

• Panel puanı eşik üzeri 
olan projelerin 
desteklenmesi önerilir

• «Geliştirilebilir 
projeler» için revizyon 
unsurları belirlenir

• Panel puanı eşik 
altında olan projeler 
için ret gerekçeleri 
belirlenir. Projenin 
geliştirilmesine 
yönelik öneriler proje 
ekibine iletilir.



1505 - Ek Puan Uygulaması

• Proje çıktılarının Yeşil Mutabakat eylem alanlarında olması 

durumunda 5 ek puan verilir. 

• Projenin 1001, 1003, 1005 veya 3501 Programları 

kapsamında tamamlanmış bir projenin devamı olması 

durumunda 5 ek puan verilir.

• 1702 – Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Çağrısı kapsamında 

desteklenen bir projenin devamı niteliğinde olan projelere 5 

ek puan verilir.



1702@tubitak.gov.tr

1505@tubitak.gov.tr

Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

mailto:1702@tubitak.gov.tr
mailto:1505@tubitak.gov.tr

