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Müşteri kuruluş tanımına uyan sermaye şirketleri ve teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uyan 

yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma 

merkezi/enstitüleri, teknoloji transfer ofisleri veya 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme 

bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri bu Çağrı kapsamında proje önerisi sunabilir. 

 

1702 Patent Lisans 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. 

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 

 Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 4.000.000 TL (dört milyon Türk Lirası) olacaktır.    

Proje Süresi Üst Sınırı: 

 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. 

 Ticarileşme izleme süreci, projenin ticarileşme başarısının takip edildiği bir süre olup; üç 

dönem şeklinde tanımlanmıştır. Birinci ticarileşme dönemi proje destek bitiş ̧ tarihinden 

sonraki birinci yılın sonunu, ikinci ticarileşme dönemi proje destek bitiş̧ tarihinden sonraki 

üçüncü yılın sonunu, üçüncü ticarileşme dönemi proje destek bitiş tarihinden sonraki 

beşinci yılın sonunu ifade eder. 

Desteklenen Gider Kalemleri: 

 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 destek kapsamında değerlendirilir. 

 Müşteri kuruluşun, transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için teknoloji sağlayıcı 

kuruluştan yapacağı kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz hizmet 

alımları destek kapsamında değerlendirilir. Destek kapsamına alınabilecek kavram 

doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz hizmet alımlarının toplam üst tutarı 500.000 

(beş yüz bin Türk Lirası) TL’dir. Teknoloji sağlayıcının yükseköğretim kurumu veya 

araştırma altyapısı olması durumunda söz konusu hizmet alımı kısmen ya da tamamen 

bu kurumlarla ilişkili teknoloji transfer ofisinden yapılabilir. 

 Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentler ile ilgili teknoloji 

değerleme hizmeti alımları destek kapsamında değerlendirilir. Destek kapsamına 

alınabilecek teknoloji değerleme hizmeti üst tutarı 20.000 (yirmi bin Türk Lirası) TL’dir. Söz 

konusu hizmet alımlarına ilişkin gider belgelerinin düzenlenme tarihi proje başlama 

tarihinden en fazla üç ay önce olabilir. 

Destek Oranı: 

1. Büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için destek oranı üst sınırı %60, KOBİ niteliğindeki müşteri 

kuruluşlar için destek oranı üst sınırı %75’tir. 

2. Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentler için yapılan hizmet alımı 

giderlerine uygulanacak destek oranı, her bir patent için ayrı olarak hesaplanır. Aynı 

buluş için farklı ülkelere yapılan başvurular tek patent olarak değerlendirilir. 

a. Temel destek oranı %25’tir. 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1702-patent-tabanli-teknoloji-transferi-destekleme-cagrisi
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b. Müşteri kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave 

edilir. Destek süresi içerisinde müşteri kuruluşun KOBİ niteliğini yitirmesi 

durumunda, takip eden dönemlerde KOBİ niteliğine istinaden ilave destek 

sağlanmaz. 

c. Müşteri kuruluşun EK-1’de yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet 

göstermesi veya lisanslanan patentin EK-1’deki yüksek teknoloji IPC sınıflarından 

birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir. 

d. Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde EK-2’de 

belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek 

oranına %15 ilave edilir. Destek oranına %15 ilave yapılması hususu hakemler 

tarafından değerlendirilir ve Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu 

Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır.  

e. EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek 

oranına %10 ilave edilir. 

f. Müşteri kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki 

patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave 

edilir. Aynı buluştan kaynaklanan ve farklı ülkelerde başvurusu yapılan patentler 

için 2-e kapsamında ilave destek oranı uygulanır. Ancak 2-f kapsamında ilave 

destek oranı uygulanmaz. 

3. Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için 

müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı kavram doğrulama, prototip 

geliştirme ve test-analiz işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri 

kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. 

4. Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentler ile ilgili teknoloji 

değerleme hizmeti alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük 

ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. 

 

 
 

03 Ekim 2022 tarihinde açılan çağrılara proje başvuruları TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme 

Sistemi (PRODİS) üzerinden 10 Ekim 2022 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. TÜBİTAK 

tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrılar sürekli başvuruya açık olacaktır. 

 

 
 

Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) gönderilecektir.  

Bilgi için: 

 
TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu 

E-posta: 1702@tubitak.gov.tr  

Esra YARDIMOĞLU  

E-Posta: esra.yardimoglu@tubitak.gov.tr  

Tel: 0-312-2989350 

Fatih Mert ÇİFTÇİ 

E-Posta: mert.ciftci@tubitak.gov.tr  

Tel: 0-312-2989411 

Hamdi AKSU 

E-Posta: hamdi.aksu@tubitak.gov.tr  

Tel: 0-312-2989410 

Hamit TAŞ  

E-Posta: hamit.tas@tubitak.gov.tr  

Tel: 0-312-2989508 

Onur ÜLGEN 

E-Posta: onur.ulgen@tubitak.gov.tr 

Tel: 0-312-2989693 

 

 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/
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