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TÜBİTAK 1513
TTO Destekleme Programı 
nedir?
TÜBİTAK Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 27 Aralık 
2011 tarihinde "ulusal yenilik ve girişimcilik sistemi ve bu sistemin 
daha da etkinleştirilebilmesi için atılması gereken adımlar" 
gündemi ile toplanmış ve “üniversitede yenilikçiligin ve girişimciligin 
tetiklenmesi amacıyla politika araçlarının geliştirilmesi“ yönünde bir 
dizi karar almıştır. Bu kararlardan biri de üniversitelerde Teknoloji 
Transfer Ofislerinin (TTO) kurulması ve desteklenmesidir. 
Bu destek ile üniversitelerdeki teknoloji arz portföyünün 
olusturulması, bu portföyün gerek üniversite tabanlı girisimcilik 
faaliyetleri gerekse de lisans anlasmaları yolu ile ticarilestirilmesi, 
proje üretme kapasitesinin sanayinin ihtiyaçları dogrultusunda 
yönlendirilebilmesi ve akademik araştırmalara lojistik destek 
sağlayacak bir ara yüz olan TTO’nun etkinliğinin artırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
TÜBİTAK 1513-TTO Destekleme Programı kapsamında TTO’lara, 
10 yıl süre ile yılda bir milyon TL’ye kadar destek sağlanacaktır. Bu 
program ile Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer 
ofislerin öncelikli olarak maddi destek sağlanması, ilerleyen 
dönemlerde de iyi ve deneyimli örneklerin yeni oluşan yapılara 
mentorluk yapması çerçevesinde TTO’lar arası işbirliğinin 
güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.



ÖzÜ TTO size nasıl fayda 
sağlayabilir? 
Bilgi ve teknolojiyi üretecek 
Öğretim üyeleri/Araştırmacılar için:
• Uzmanlık ve ilgi alanlarını dikkate alarak, araştırmalarına fon kaynakları 
ve çağrı arayışında yön göstermek, mevcut imkânları periyodik olarak 
sunmak, paylaşmak ,
• İlgilendikleri fon mekanizması hakkında başvuru hazırlamasında 
destek vermek, başvurusunu sunmak,
• Projenin kabul edilmesini müteakip öğretim üyesi adına sözleşme 
sürecini yönetmek,
• Sözleşmenin imzalanmasını takiben öğretim üyelerinin üzerindeki her 
türlü bürokratik yükü almak maksadı ile projelerin idari ve mali takibini 
yapmak; raporlamalar, sözleşme revizyonlarını ve denetleme süreçlerini 
yürütmek,
• Araştırma projeleri çıktılarını takip etmek ve bunun sonucunda 
oluşabilecek olası fikri mülkiyet haklarının (FMH) değerlendirilmesini 
sağlamak, patent ve lisans başvuru süreçlerini takip etmek ve 
yönetmek, ticari açılım için uygun stratejileri belirlemek,
• Kuluçka merkezinde üniversite öğretim üyelerinin/öğrencilerinin 
kurduğu şirket ve girişimci sayısını arttırmak için çalışmaktır.

Bilgi ve teknolojiyi toplumsal faydaya çevirecek 
ve ticarileşme adımını tamamlayacak endüstriyel 
paydaşlar için:
• Öğretim üyelerinin uzmanlıklarının farkındalığında ve/veya yönlendirmeleri 
doğrultusunda bilgi alışverişini sağlayarak, olası proje fikir ve ortaklıklarının 
zeminini hazırlamak,

• İşbirliği ön-anlaşmalarını hazırlamak ve imza sürecini takip etmek, 
ekiplerin koordinasyonunu sağlamak,
• Proje yazım, başvuru ve yönetim süreçlerinde destek vermektir.

Girişimciler için:
• Üniversite öğrencilerine yönelik girişimciliği özendirecek periyodik 
toplantı ve bilgilendirme günleri düzenlemek,
• Üniversite dışı girişimciler tarafından erişilebilir olmak, sosyal medya, 
web sitesi gibi mekanizmalar ile bilgi aktarımı sağlamak, toplantı ve 
bilgilendirme günlerini duyurmak, 
• Girişimci fikirlerin hakkı saklı kalacak şekilde ön değerlendirilmesi ile 
üniversite desteği/çekirdek fon arayışını koordine etmektir.

Fon Sağlayıcı Kurumlar 
(TÜBİTAK, AB, vb.) için:
• Fon sağlayıcı kurumlar ile yakın ilişkiler kurarak irtibat halinde olmak 
TÜBİTAK AB 7. Çerçeve Programları (ÇP) ve/veya H2020, Ulusal 
Koordinasyon Ofisi (UKO)’nun ortak arama ilanlarında bilgi sahibi 
olmaları açısından üniversite araştırmacılarının uzmanlık alanları 
konusunda onları bilgilendirici etkinlikler yapmak, araştırmacı kataloğunu 
onlarla paylaşmak),
• Fon sağlayıcı kurumların düzenlediği bilgilendirme etkinliklerine kurum 
adına katılmak ve bilgi akışını düzenli olarak sağlamak,
• Fon sağlayan kurumları ÖzÜ‘ye davet etmek, hem ÖzÜ hem de 
ülkemizin diğer üniversitelerindeki akademisyenlerin fon sağlayıcılar 
(TÜBİTAK,AB) ile buluşmasına imkan yaratmaktır.

TTO Faaliyetleri
TÜBİTAK 1513-TTO Destekleme Programı kapsamındaki 
faaliyetler beş modülden oluşmaktadır. ÖzÜ TTO bütün 
modüller için hizmet vermektedir.

Modül 1. Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim
Modül 2. Destek programlarından yararlanmaya yönelik 
hizmetler
Modül 3. Proje geliştirme /yönetim hizmetleri  (üniversite sanayi 
işbirliği faaliyetleri)
Modül 4. Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri
Modül 5. Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

Özyeğin Üniversitesi, 2013 yılında TÜBİTAK tarafından ilk kez 
başlatılan “1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme 
Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazanan 10 
üniversiteden biri olmayı başarmıştır. Özyeğin Üniversitesi 
Teknoloji Transferi Ofisi (ÖzÜ TTO), üniversitelerimizde yaratılan 
araştırma çıktı ve teknolojilerinin ulusal ve toplumsal faydaya 
dönüştürülmesine sağlayacağı büyük katkının bilinci ile 
hedeflerini belirlemiş, faaliyet ve insan kaynağı planlamasını 
buna göre yapmıştır.


