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T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

1702-PATENT TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ
DESTEKLEME ÇAĞRISI

ÖZET BİLGİ FORMU
1) Kimler Yararlanabilir?
Tedarikçi kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri kuruluş KOBİ ya da büyük ölçekli olabilir. Bu
şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
1702 Patent Lisans–2021–1 Çağrısı ile yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu
kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri tarafından
yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan
teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine aktarılması
hedeflenmektedir. Patent başvurusu yapılmış ancak araştırma raporu bulunmayan patentler
için de başvuru yapılabilecektir.
Uluslararası Patent Başvurularında Sağlanan Destekler;
Müşteri kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve teknoloji sağlayıcı kuruluşun
hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir
yöntemleri ile edinimine yönelik teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin
harcama ve giderler ile transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için teknoloji sağlayıcı
kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımları.
Proje süresi: Destek süresi, verilebilecek ek süre ile beraber en fazla 60 aydır. Proje sözleşmesinde
belirtilen destek süresi, toplam proje süresi 60 ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus %25
oranında artırılabilir. Proje kapsamında gerçekleştirilen teknoloji transferinin etkin biçimde
izlenebilmesi için asgari proje süresi 24 ay olarak belirlenmelidir.
Destek Oranı: Büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için destek oranı üst sınırı %60, KOBİ niteliğindeki
müşteri kuruluşlar için destek oranı üst sınırı %75’tir.
Çağrı Bütçesi: Projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL olacaktır.
Proje Bütçesi Üst Sınırı: Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 2.000.000 TL olacaktır.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
1702- Patent Lisans – 2021 – 1 Çağrı Takvimi
Çağrının açılması

22 Ocak 2021

Ön kayıt için son tarih

26 Nisan 2021; Saat 17:30

Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması

15 Mart 2021

Çağrı kapanış tarihi

17 Mayıs 2021 (saat 23:59’a kadar)

4) Başvuru Yeri Neresidir?
Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr
internet adresinden çevrim içi (online)
gönderilecektir. Bilgi için: TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu.
Esra YARDIMOĞLU
E-Posta: esra.yardimoglu@tubitak.gov.tr
Tel: 0-312-2989350
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