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ÖNSÖZ 

 

 Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ŞırnakTTO), araştırma-geliştirme   (Ar-Ge) 

yapan kurum/kuruluşlar ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri arasında köprü vazifesini üs-

tlenmiş arayüz olup aynı zamanda bir anonim şirketidir. Şırnak Üniversitesi’yle birlikte TRC3 

bölge üniversitelerinde gerek kamu gerekse sanayi işbirliklerinde önemli bir saç ayağı olmayı 

hedeflemiştir. 

        

 Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi; 

• Bilimsel araştırmalar yapan araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltmak; 

• Girişimcilik, projeler ve inovasyon konularında eğitimler vermek, 

• Patent, lisanslama, fikri mülkiyet hakları konularında hizmet vermek, 

• Firma kurmak isteyen akademisyenlerin firma kurmalarında danışmanlık yapmak, 

• Üniversite- Sanayi işbirliği güçlendirmek için eşleştirmeler yapmayı, amaçlamaktadır. 

         

 Bu doğrultuda teknoloji transferi; üniversite ve sanayi arasında bilgi, deneyim etkileşimi içeren 

kapsamlı bir süreçtir. Ülkemizde yapılan çoğu akademik araştırma hiç ticarileşemeden kaybolup 

gitmektedir. Bu sebeple Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerdeki teknolojiyi sanayiye aktarmak için 

doğru mekanizmalardır. Ayrıca ekonomik büyümede kamu, üniversite ve sanayi (KÜSİ) üçlüsünün 

birbirleriyle etkileşmelerinin önemli bir etkisi vardır. Bu işbirliği zorlu bir süreç olmasının yanında  

ekonomik kalkınma için en etkili teknoloji transfer yöntemidir.            

       Şırnak TTO A.Ş.'nin kurulmasıyla birlikte bu ofis, 5 modül (Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Biri-

mi, Destek Programları Birimi, Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ti-

carileşme Birimi,   Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi) şeklinde faaliyet göstermek üzere teşki-

latlanmıştır. Şırnak TTO; TRC-3 (Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve ek olarak Hakkari) Bölge Üniver-

siteleri ve illerindeki yerel mekanizmaların yanında mevcut KOBİ’ler ve girişimcilere destek sağlamanın 

yanı sıra ikili işbirliği fırsatı  sunarak  akademik bilgiyle girişimciliği birleştirecektir.  

                                                                                                                             

                       

 

 Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

                                                                                                                        
Şırnak Üniversitesi Rektörü 

              
ŞırnakTTO Yönetim Kurulu Başkanı 



 

Türkiye’de işletme kuluçkası tanımlamasına uyan üç yapılanma olduğu görülmektedir. Bun-

lar; Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri (DTİ), Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) ve İş Geliştirme 

Merkezleri (İŞGEM)’dir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen giri-

şimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya 

yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurul-

TeknoKent Kavramı  Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’ye göre teknoparklar üniversite veya 

diğer yüksek öğretim kurumları ile önemli araştırma merkezleri arasında işbirliği kuran, içeris-

inde ileri teknoloji kökenli firma ve diğer kuruluşların oluşmasına destek verecek şekilde tasar-

lanan, yönetimin, içindeki firmalara teknoloji transferi ve işletmecilik maharetleri kazandırması 

için aktif uğraş verdiği, arazi, bina ve ileri teknoloji kökenli firma ve kuruluşlardan oluşmuş bir 

girişimdir. 

Bir başka kapsamlı tanımda ise teknoparklar, “içinde bulunduğu ülkenin ve bölgenin ekonomik ve 

sosyal yapısına göre çalışma amaçlarını belirleyen, amacı bilimsel araştırma sonuçlarının uygulama-

ya aktarılarak, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak ve yeni teknoloji tabanlı kuruluşların oluşması, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi ve büyük işletmelerin ürünlerini geliştirmek olan, ulusal 

inovasyon sisteminin oluşmasında büyük rol oynayan, altyapısı kamu, yerel yönetimler veya üniver-

sitelerce geliştirilen, bölgenin ve ülkenin rekabet gücünün arttırılmasında katkıda bulunan, güçlü bir 

üniversite veya araştırma kuruluşu yakınında kurulan merkezlerdir” denilmektedir. 

Teknoparkları aşağıda maddeler halinde sıralanan amaçlar doğrultusunda kurulan yerler 

olarak tanımlamıştır: 

*  Yeni teknoloji tabanlı işletmelerin yaratılması ve geliştirilmesi, 

*  Araştırma ve geliştirme aktivitelerini yatırıma dönüştürmek, 

*  Girişimciliği teşvik etmek, 

*  Bölgede ekonomik aktivitelerin sayısını ve tiplerini arttırma, 

*  Teknoloji transferini desteklemek, 

*  Üniversitedeki yaratıcılık ve bilgiyi ticarileştirmek, 

*  Eğitim gücünü arttırmak, 

*  Bölgede kalan üniversite mezunlarına iş olanakları yaratmak, 

*  Teknoparktan kazanç elde etmek, 

*  Daha yüksek maaş ödeyen iş imkanı yaratmak, 

*  İşçilerin yeteneğini geliştirmek ve yeni şanslar tanıtmak. 

Teknopark içinde yer alan bir firma, teknoparkta yer aldığı için bir takım avantajlar elde etse de bu 

avantajj ve faydalar tek yönlü değildir. Teknoparklar, girişimcinin yanı sıra üniversiteye, bölgeye ve ülkeye 

çeşitli katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar, aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

*  Üniversiteler devletten ilave finansal kaynak alırlar, 

*  Firmaların bilim ve teknoloji ile ilgili talepleriyle ilişkili alanlarda, üniversitelerin araştırma gündem-

lerini geliştirmesi ve güncellemesi pozitif bir uyarıcı etmendir, 

*  Teknoparklar, üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki buluşlarını topluma iletirler, 

* Teknoparkların üniversite ile olan etkileşimi inovasyon yeteneği ve kapasitesine olumlu yönde katkı 

sağlar, böylece rekabet performansı da gelişmiş olur, 

*  Teknoparklardan elde edilen teknolojik buluşlar, araştırmanın üretime iletildiği katalitik inkübatör 

ortamı yaratır, 

*  Teknoparklar, akademik ortama araştırmanın ticarileşmesi için bir iş başlatma fırsatı verir. 

Teknoparklar olmadan, çoğu akademik kökenli firmaların kurulması olanaksız olurdu,arasında ters orantı 

vardır. 

1—TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 



 

Yapısal ve fonksiyonel olarak incelendiğinde teknopark modellerinin ülkeden ülkeye ve hatta 

aynı ülkede bir teknoparktan diğerine farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Ancak teknoparklar, mülki-

yet başlığı altında farklı modellerle incelenebilirler: 

Merkezi hükümet ağırlıklı modelde devlet teknoparkların kurulmasında ana aktör olarak yer alır. 

Merkezi hükümet yerel ve bölgesel devlet kuruluşları ile altyapı sağlanması aşamasında işbirliğine 

girerler. Devlet sadece altyapıyı değil, teşvik, vergi indirimi, ayrıcalıklar ve uygun kredi gibi konularda 

da görev alır. Bu modele örnek olarak Japonya’daki Tsukuba Bilim Kenti ve Fransa’daki Sophia Anti-

polis’I gösterebiliriz.  

Yerel yönetim ağırlıklı modelde özellikle gelişmekte olan şehirlerde yerel yönetimler, yeni iş olanakları 

yaratmak amacıyla teknopark kurarlar. A.B.D.’deki Kuzey Carolina Araştırma Üçgeni Parkı ve Türki-

ye’deki Mersin Teknoparkı ve Ulutek TGB bu modele örnek verilebilir. 

Özel girişimci ağırlıklı modelde üniversiteler, güçlü finansal kurumlarla işbirliği yaparak teknopark 

inşa ederler. Bu parklar daha çok arazi fiyatlarının yüksek olduğu alanlarda yapılır ve ana amaç 

kârdır. İtalya’daki İtalya Parkı ve Türkiye’de de Cyberpark bu modelin örnekleridir. 

Üniversite ağırlıklı modelde ise teknoparkın ana kaynaklarını üniversite yaratır, teknopark üniversite 

içerisindedir. A.B.D.’deki Silikon Vadisi ve Türkiye’deki İTÜ ve ODTÜ Teknoparkları bu modelde ku-

rulmuştur. Üniversiteler, yerel yönetimler, bankalar ve çeşitli kuruluşlar bir araya gelerek karma mod-

elde bir teknopark kurarlar. Hissedarların her birinin sermayeleri farklı oranlarda olabilir. Türkiye’deki 

pek çok teknopark bu modelde kurulmuştur. Konya Teknokent, Göller Bölgesi Teknokenti ve Kocaeli 

Üniversitesi TGB bu modeldeki örneklerdendir. 



 

Türkiye’de teknokent kurma çalışmaları 1980’lerde başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde 
1990’da, KOSGEB ile üniversitelerin işbirliği çerçevesinde teknokentlerin ilk adımı olarak TEKMER’ler 
(Teknoloji Merkezleri) kurulmaya başlanmıştır. Teknokentler ile ilgili yasal çerçeve ise, 2001 yılında 
4691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile oluşturulmuştur. 4691 sayılı yasada teknokent kavramı yerine 
“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kavramı kullanılmaktadır. Mevcut     durumda 66 Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir. 69 teknokent’in 55 tanesi şu an için faaliyettedir, 
diğerleri ise geliştirilme aşamasındadır. 

        Mayıs 2016 itibariyle; faaliyette olan teknokenlerde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların sayısı 
4.510’a ulaşmıştır. Bu firmaların %37’si yazılım sektöründe, %17’si Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri 
sektöründe, %8’i Elektronik ve %6’sı Makina ve Teçhizat İmalatı alanlarında faaliyet göstermekte, 
ayrıca Medikal, Enerji, Kimya, Gıda, Savunma, Otomotiv gibi bir çok sektörden firmalar bölgelerde Ar-
Ge   faaliyetleri kapsamında yer almaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, 2016 yılı Mayıs ayı iti-
bariyle toplam 46.314 personele  istihdam sağlanmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanan 
Ar-Ge proje sayısı 23.007, yürütülen Ar-Ge projesi 8.915 adettir. faliyete geçen Teknoloji Geliştirme              
Bölgelerinde bulunan şirketlerin, Amerika Birleşik  Devletleri başta olmak üzere,  Japonya, İsrail, 
İngitere ve Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yapmış oldukları teknolojik ürün ihracatı 2016 
yıl sonu itibariyle yaklaşık 2.6 Milyar ABD dolara ulaşmıştır. Yabancı sermaye açısından baktığımızda; 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde toplam 81 adet yabancı/ yabancı ortaklı firma yer almaktadır. Bölge-
lerde faaliyet gösteren firmalar tarafından tescil ettirilen patent sayısı 640 ve başvuru süreci devam 
eden patent sayısı 1.121’dir. Mevcut teknoloji geliştirme bölgelerinin büyük bölümü üniversite odaklı 
teknoparklardır. Ancak organize sanayi bölgelerinde kurulmuş teknoparklara ek olarak,  özellikle 
Anadolu kentlerinde ildeki kamu ve sanayi kuruluşları ile üniversite işbirliğiyle oluşturumuş 
teknoparklar da  mevcuttur. 

  Türkiye’de Teknoparklar 



 

KobiEfor Aylık Sanayi Ekonomi Dergisinin 2019 Nisan Sayısında ŞırnakTTO’ya ver-

miş olduğu özel destekten dolayı ve ulusal basında tanınırlığımızı arttırdığı için te-

şekkür ederiz. 



 

TTO, Teknoloji geliştirici Ar-Ge kurum ve ku-

ruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri 

veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve ku-

ruluşları arasında    bilgilendirme, koordinasyon, 

araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin 

oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri 

mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satıl-

ması, fikri mülkiyetin satışlarından elde edilen      

gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren 

yapılardır. 

Başarılı üniversite sanayi işbirliği için tarafların her biri ile iletişim kuran, ihtiyaçları 

değerlendirerek ilgili kaynakları belirleyen, Ar-Ge faaliyetlerini projelendiren ve taraflar 

arasında koordinasyon işlemlerini gerçekleştiren, araştırma sonucu çıkan çözümleri ihtiyaç 

sahibi sanayi kuruluşlarına aktaran yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda TTO’ lar, 

mevcut bilginin kullanılabilirliğini arttıran ara yüz misyonunu üstlenmektedirler. 

TTO’ ların Arayüz Fonksiyonu; TTO’ lar üniversite sanayi işbirliği için köprü vazifesi üstlenen bi-

rimlerdir. TTO; bir araştırma merkezi, laboratuvar, akademik birim veya patent ofisi değildir. Ancak 

bunların proje bazında ihtiyaca göre bir araya getirilmesi görevini üstlenen bir yapıdır. TTO’ ların amacı 

mevcut kaynakların aktif bir şekilde kullanımasıdır. TTO’ lar, verimli ve etkin ilişkiler kurma amacını 

gerçekleştirebilmek için doğru tarafları harekete geçiren, arz ve talep sahiplerini belirleyen, değer-

lendirme ve eşleştirme kabiliyetine sahip olan kuruluşlardır.  

Şırnak Teknoloji Transfer Ofisi’nin  



 

        

Şırnak Üniversitesi 2008 yılında kurulduğundan beri akademik ve idari çalışmalar ile ilgili başarı 

grafiğini her geçen gün yükseltmektedir. Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurulu-Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığı’nın 57802651-755.02.01-E.71372 sayılı ve 12.09.2018 tarihli resmi yazısıyla 

Şırnak Üniversitesi’nde açılması uygun görülen “Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 

(ŞırnakTTO) A.Ş.”nin, Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri arasında 

bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını 

teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının      korunması, pazarlanması, satılması, 

fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet göstermeyi amaç 

edinmiştir. ŞırnakTTO'nun amaçları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

    • Şırnak Üniversitesi ve çevre illerdeki (Mardin-Siirt-Batman ve Hakkari) üniversitelerde 

teknoloji transferi hakkında farkındalığını yükseltmek, 

   • Üniversitelerde yürütülen-araştırılan ve danışmanlık yapılan projelerde fon kaynaklarının daha 

fazla destek alabilmelerini olanak sağlamak, 

   • Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) işbirliği ile ortak araştırma ortamı oluşturmak, 

Şırnak Teknoloji Transfer Ofisi’nin  

Tarihçesi ve Amaçları  



 

    Vizyon  
TRC3 bölgesindeki (Mardin-Siirt-Batman-Şırnak) teknolojik gelişimi ve ticareti güçlendirmek için yo-

la çıkan Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ŞırnakTTO) A.Ş.'nin, genç ve dinamik akademik 

potansiyeli ile bölgenin proje üretim merkezi haline dönüşmek ve Üniversite-Sanayi işbirliğiyle 21. 

yüzyılda inovatif ayak izi bırakmayı hedeflemektedir. 

Misyon  
Girişimcilere ve Akademisyenlere: 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği 

(AB) hibe programları ve ulusal ajansların (Kalkınma 

Ajansları) hibe programlarından yararlanmaları için yol 

göstermek, 

   *  Girişimci olma yolunda gereken tüm desteği vererek 

koçluk yapmak, 

   *  Fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, destek mekanizmaları ve araştırma imkan-

ları konusundaki farkındalığı arttırmak ve bu yönde politikalar geliştirmek, ayrıca ticarileşme ve 

şirketleşme yolunda gerekli kaynakları ve danışmanlığı erişilebilir hale getirmek, 

   *  Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortak projelerin geliştirilmesi ve uzun süreli işbirliklerinin 

oluşturulmasında köprü görevi üstlenmek, 

   *  Üniversite bünyesinde elde edilen araştırma sonuçlarının sanayiye entegre edilmesini sağla-

mak, 

   

     Üniversitenin, ulusal ve uluslararası destek fonlarından azami ölçüde yararlanmasını sağlamak, 

Bölgede, akıllı uzmanlaşma, bölgesel kalkınma, akademik kümelenme ve değerler zinciri 

çerçevesinde Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) işbirliği ortamının oluşmasına öncülük etmek. 

Şırnak TTO’nun Faaliyet Alanları  

* Bilimsel araştırmalar yapan araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltmak, 

* Girişimcilik, projeler ve inovasyon konularında eğitimler vermek, 

* Patent, lisanslama, fikri mülkiyet hakları konularında hizmet vermek, 

* Firma kurmak isteyen akademisyenlerin firma kurmalarında danışmanlık yapmak, 

* Üniversite- Sanayi işbirliği güçlendirmek için eşleştirmeler yapmak, 

* Proje Destek Hizmetleri vermek, 

* Proje Yazım Hizmetleri vermek, 

* Danışmanlık Hizmetleri vermek, 

* Profosyenel ve akademik bilgi paylaşımı yapma konularında faaliyet göstermek. 



 

Modül-1: Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi 

Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi'nin temel amacı, ŞırnakTTO A.Ş.’nin faaliyetlerinin 

araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına duyurulması ve tüm paydaşların bu 

faaliyetlerden yararlanabilmelerinin sağlanması; işbirliği olanaklarının arttırılabilmesi için farkındalık 

yaratılmasıdır. Özel sektör kuruluşları ile Şırnak Üniversitesi öğretim elemanları, öğrenciler arasında 

işbirliğini artırmaktır.  

ŞIRNAK TTO’NUN BI RI MLERI  

Hizmetleri 

* ŞırnakTTO’nun tüm faaliyetlerinin web sayfası, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyayı 

kullanarak tanıtımını yapmak. 

* Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarının alacağı eğitimlerin koordinasyonunu sağlamak. 

* Farkındalık oluşturmak için düzenlenen faaliyetleri planlamak ve organize etmek. 

* Akademi ve sanayi dünyasının bir araya geldiği sektörel etkinliklerin duyurulması. 

* Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının duyurulması. 

* Güncel akademisyen – sanayici işbirliği çağrılarının duyurulması. 

* Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme konularında düzenlenen etkinliklerin duyu-

rulması. 

* Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için düzenlenen etkinliklerin duyurulması. 

* Sanayi ile ortak olarak TTO AŞ’nin ilgi alanına giren konularda çeşitli eğitim, konferans, 

bilgilendirme etkinliklerinin organize edilmesi ve duyurulması. 

* Ar-ge ve yenilikçilik odaklı Sertifikalı Eğitim Kurslarının düzenlenmesi. 

* Akademisyenler, sanayiciler ve öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim ve 

seminerler düzenlemek. 

* Firmaların sorunlarını üniversitemizdeki 

araştırmacılara aktararak ortak çözümlerin 

bulunmasına destek olmak 

    * Finansal konularda proje bağlantılı kurumlar 

ve araştırmacılar arasında iletişim ve 

uyuşmazlık süreçlerine aracılık edilmesi.      

Dr. Ferhat Uğurlu 



 

 

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak, hedef kitlemiz olan akademisyen-

araştırmacı, öğrenci, kamu ve özel sektörün yeni fikirlerini, buluşlarını ve önerilerini uygulamaya 

geçirerek projelere destek sağlamak üzere ulusal ve uluslararası destek fon programlarının belirlen-

mesi, başvuru süreçlerinin takibi ve başvuru kabulü sonrasında tüm süreçlerin teknik ve idari yöne-

timine destek sağlamaktır. 

 

Hizmetleri 

* Ulusal ve uluslararası destek programlarının kapsam ve işleyişi hakkında bilgilendirme 

amaçlı seminer, toplantı ve birebir görüşmeler düzenlenmek; 

* Proje ve araştırmacı veri tabanı oluşturma ve iş birliği ağ yapılarının kurulması; 

* Proje fikirleri ile uygun fon ve hibe programlarının doğru ve etkin biçimde eşleştirilmesi; 

* Proje fikirlerine uygun ortakların belirlenmesi, eşleştirme yapılması ve gerekli işbirliğinin 

sağlanması için görüşmelere aracılık edilmesi; 

* Ulusal ve uluslararası destek programlarına uygun proje başvurularının yapılmasını sağla-

mak üzere proje danışmanlığı hizmeti verilmesi; 

* Destek programlarına proje yazma/hazırlama desteği verilmesi (yazılmış projeleri gözden 

geçirme,    revize etme, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek verme) 

* Proje taraflarının bir araya getirilmesini, iletişim ve koordinasyonun sağlanması (proje ekibi 

oluşturma, akademisyen/özel sektör/araştırmacı eşleştirme, proje desteği veren kurum ve 

kuruluşlarla görüşme ve takipler) 

* Proje kurgu ve bütçelendirme desteğinin verilmesi; 

* Red edilen projelerin revize edilerek eksikliklerin tamamlanması; 

* Destek programlarının başvuru takvimi ve açık çağrılar ile ilgili güncel duyurular yaparak 

başvuru       tarihlerinin kaçırılmasının engellenmesi; 

* Sözleşme süreçlerine destek verilmesi; 

* Proje başlangıcından sonlandırılmasına kadar olan süreçte idari ve hukuki desteğin 

sağlanması; 

* Desteklenen projelerin yürütme sürecinde teknik ve idari (mali ve hukuki) yönetim desteği 

sağlanması; 

* Destek kuruluşlarına sunulacak proje raporlarının hazırlanmasına destek verilmesi; 

* Bütçe yönetiminin etkin takibi ve 

bütçe kullanımı konusunda proje 

taraflarına destek verilmesi; 

* Finansal raporlarının hazırlanması ve 

destekçi kuruma sunulması; 

* Finansal konularda destekçi ve diğer 

proje bağlantılı kurumlar ile araştır-

macılar arasında iletişim ve koordi-

nasyonun sağlanması ve uyuşmazlık 

süreçlerine aracılık edilmesi; 

 

Dr. Befrin Neval Bingöl 

Modül-2: Destek Programları Birimi 



 

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi, bilimsel fikirleri ve projeleri sanayiye aktararak toplu-

mun yararına dönüşmesini kolaylaştıracak şekilde yönetme konusunda yardımcı olmak ve Ar-Ge 

çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde yönlendirerek akademi-sanayi işbirliğini sürdürebilir 

kılmaktır . 

Modül-3: Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi 

 

Hizmetleri 

* Bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve potansiyel projeler, iş fikirleri ve ortaklıklar için, akade-

misyen  uzmanlığının rehberliği ile verimli bir zemin sağlamak, 

* Ar-Ge finansman programlarını araştırmak, proje 

yazmak, uygulamak ve yönetme süreçlerinde 

yardımcı olmak, 

* İşbirliği anlaşmaları yapmak, imza sürecini denetle-

mek ve ekipleri koordine etmek, 

* Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında, sözleşme, 

fikri mülkiyet gibi konuları görüşüp 

tartışabilecekleri platform oluşturmak, 

*  Üniversite ve sanayi işbirliği adına sözleşme 

müzakere sürecini yönetmek, faaliyetleri yerine 

getirmektir. Dr. Mehmet Haskul 



 

Modül-4 Fikri Sinai Haklar ve Ticarileşme Birimi 

 

Şırnak Üniversitesi bünyesinde yer alan akademisyen/öğrencilere ve üçüncü şahıslara ait 

fikirlerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında koruma altına alınması için danışmanlık ve   

rehberlik hizmeti sunmak ve devamında satış, devir veya lisanslama yöntemleriyle söz konusu 

fikrin ticarileşmesine katkı sağlamaktır ve Modül 4 olarak adlandırılmıştır. 

Hizmetleri;  
 

*      Buluş Bildirimlerinin alınması,                                          

*      Patent ö n araştırmalarının yapılması, 

*      Buluşların patent değ erlendirme                

rapörlarının hazırlanması, 

*      Patent başvurularının yapılması, 

*       Patent su reçlerinin takip edilmesi ve 

ğelinen aşamanın buluş sahibine           

bildirilmesi, 

*    Buluş ve patentlerin ticari değ erinin      

belirlenmesi için araştırmaların yapılması 

ve rapörların hazırlanması, 

*       Patentli buluşların satış, lisans veya 

devir yö ntemleriyle ticarileştirilmesinin 

sağ lanması. 

                  

                 Faaliyet Yöntemlerimiz: 

*       Fikri ve Sınai Mu lkiyet Hakları (FSHM) 

yö netimi ve lisanslama könularında bilinç 

öluşturmak amacıyla eğ itimler           

du zenlemek, 

*        U retilen teknölöjinin/u ru nu n FSMH’nin 

körunması ve ticarileştirme aşamalarında 

birebir hizmet vermek, 

 

 

 

*  U niversitemizde FSMH könusunda yapılan 

tu m eski, ğu ncel ve ğelecek çalışmaların 

tek bir merkezde töplanarak takip   

edilmesi ve du zenli ölarak ğu ncellen-

mesini sağ lamak, 

* Buluşların sanayiye lisanslanabilmesi 

amacıyla teklif öluşturmak, sanayi           

kuruluşlarıyla ğö ru şmeler yapmak ve tek-

lif sunma ğibi hizmetler vermek, 

*  Hedef kitlemize ücretsiz patent danışmanlık 

ve rehberlik hizmeti sunmak, 

* Ürünlerin ticarileşme sürecinde uygun 

yatırımcıları belirlemek, 

* Ticarileştirme çalışmalarını, sözleşme ve 

sözleşme sonrası süreçlere başından     

itibaren katılarak yürütmek.   

          Öğr. Gör. Talha Tayır  



 



 

Modül-5 Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi 

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi’nin temel amacı, Üniversite’de ve Üniversite ile 

ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle 

ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması hedeflenmektedir ve Modül-5 

olarak isimlendirilmiştir. 

Hizmetleri  

*Teknoloji tabanlı projeler geliştirilmesi ve projelerin  

ticarileştirilmesi için teşvik ve desteklerin sağlanması. 

 * Akademisyen ve öğrencilerin girişimcilik konusunda bilgi 

sahibi olmalarının sağlanması,   üniversitemizde  

girişimcilik ve proje kültürünün arttırılması ve yaygınlaştırıl-

ması. 

 *  Girişimcilere kendilerini ve girişimlerini gerçekleştire-

bilecekleri iş fikir ve şirketlerini hayata geçirebilecekleri 

program, platform, fiziksel altyapının sağlanması. 

 * Girişimcilerin teknoloji tabanlı projelerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için danışmanlık 

hizmetlerinin sunulması. 

 *  Girişimcilerin projelerinin ticarileşebilmesi için; fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânları 

sunmak. 

 *  Ticarileşmeyi destekleyecek ve sürdürecek aktivitelin sunulması. 

 * Üniversitemiz bünyesinde akademisyen ve öğrencilere girişimcilik ve proje kültürü       

derslerinin verilmesi.  

Öğr. Gör. Zeynep Turan 

Şırnak TTO Organizasyon Şeması 



 

 



 

2. GÜNDEM 

Şırnak TTO - TÜBİTAK ve DİKA Toplantısı 

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ŞırnakTTO), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından üniversitemize gelen TÜBİTAK-ARDEB Uzmanı 

Sayın Giray Bulut, TÜBİTAK-AB Destek Programları Uzmanı Sayın Okan Saldoğan, Üniver-

sitemiz Rektörü ve Proje Ofisi çalışanlarıyla iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Bu top-

lantıda, Üniversitemizde Tübitak proje sayılarının nasıl iyileştirleceği ve akademik  personelim-

ize en uygun projelerin neler olacağı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. 

 

 

Şırnak Teknoloji Transfer Ofisi (ŞırnakTTO) ile Şırnak Dika Koordinatörü Sayın Ekrem Diri-

can beyfendiyle Yatırım Destek Ofisinde bir toplantı gerçekleştirdik. Yaptığımız bu toplantıda, 

ŞırnakTTO olarak TRC3 Bölgesine sunacağımız hizmetler hakkında detaylı bir bilgilendirme 

konuşması yaptık. Aynı zamanda, Bilimsel araştırmalar yapan araştırmacıların karşılaştıkları 

riskleri azaltabileceğimizi, Girişimcilik, projeler ve inovasyon konularında eğitimler vere-

bileceğimizi, Patent, lisanslama, fikri mülkiyet hakları konularında hizmet verebileceğimizi ve 

bölge için en önemlisi firma kurmak isteyen akademisyenlerin firma kurmalarında 

danışmanlık hizmeti verileceği üzerinde konuşmalar yapıldı.  



 

Şırnak TTO – İİBF Lansman Toplantısı 

ŞırnakTTO kurulduğu an itibariyle Şırnak Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, 

Enstitü, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarına yönelik lansman toplantılarına 

başlamıştır. Bu ziyaretlerden ilkini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Sayın Dekanımız 

Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ önderliğinde toplanmış bulunan akademik personele yönelik 

gerçekleştirmiştir. Lansman sırasında akademik personellerin ŞırnakTTO’ya büyük ilgisi dik-

kat çekti. Yapılan bu lansmanların daha etkili olması adına sunum sonrası gerçekleştirilen 

soru cevap kısmında, ŞırnakTTO Müdürü Dr. Asaf Tolga ÜLGEN, İİBF akademisyenlerinden 

gelen soruları yanıtladı. Samimi bir ortamda gerçekleştiren toplantıya   ŞırnakTTO birim 

koordinatörlerinden Dr. Ferhat UĞURLU, Dr. Mehmet HASKÜL ve Öğr. Gör. Zeynep TU-

RAN’da katılım gösterdi. 

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü 

Sayın Dr. Asaf Tolga ÜLGEN, TÜBİTAK’a iadeyi 

ziyarette bulundu.  

 

Bu ziyarette, TÜBİTAK’a sunulmuş üç projenin 

değerlendirilmesi için panelist olarak proje top-

lantısına katıldı. Projeler hazırlanırken hangi soru-

lara cevap verilmesi gerektiğini gözlemleyerek Şır-

nak Üniversitesinden başvuracak projeler için 

nelere dikkat edilmesi gerektiğini deneyimledi.  

 

Ayrıca, Şırnak Üniversitesi TTO’nun da dahil 

olacağı uluslararası TÜBİTAK projelerinde ikili 

işbirliği için gerekli işlemleri kurumumuz adına 

başlatmıştır.  



 

Mühendislik  ve İlahiyat Fakültesi Lansman Toplantısı 

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi (ŞırnakTTO), Mühendislik ve İlahiyat Fakültesi ile ikinci 

lansman toplantısını gerçekleştirmiştir. Hem Üniversitemiz Rektörü hem de ŞırnakTTO Yönetim 

Kurulu Başkanı olan Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN’ın önderliğinde toplanan mühendislik 

fakültesi akademiyenlerine yönelik toplantıda, TRC3 bölgesindenki (Mardin-Siirt-Batman-Şırnak 

ve Hakkari) teknolojik gelişimi ve ticareti güçlendirmek için yola çıkan Teknoloji Transfer Ofisi 

A.Ş'nin, genç ve dinamik akademik potansiyeli ile bölgenin proje üretim merkezi haline dönüşmek 

ve Üniversite-Sanayi işbirlikleriyle 21. yüzyıl inovatif ayak izi bırakmayı hedeflemektediklerini 

söyledi. 



 

 

 

 Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ve Şırnak MYO Lansmanı 

        ŞırnakTTO A.Ş., Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu akademisyenleriyle 

üçüncü lansman toplantısını gerçekleştirdi. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Dr. Sedat 

Çelik'in başkanlığında yapılan toplantıda, Şırnak ilinin sahip olduğu zengin tarihi, kültürel kaynakları ve 

doğal değerleri ile turistik açıdan önemli cazibe merkezleri üzerine konuşuldu. İl genelinde yer alan tari-

hi eserler, doğal güzellikler ve turistik yerler, yeterli altyapı bulunmaması ve turistik yatırımların yeterli 

olmaması nedeniyle büyük projelerle desteklenerek turizime kazandırılması konusuna vurgu yapıldı. 

Ayrıca, Şırnak turizm konusunun en başında Nuh Tufanı sonucu, Hz. Nuh Gemisinin konduğuna inanılan 

Cudi Dağı gelmektedir. Cudi Dağında Hz.Nuh (A.S.)'ın gemisine ait mıt denilen büyük çiviler ve tahta 

kalıntıları mevcut olduğu yapılan araştırmalarla doğrulanmıştır. Bununla birlikte, Kasrik Beldesindeki 

Gutilerden kalma köprü, taştan yontulmuş   sulama kanalı, ata binmiş adam resmi, Besta Meryem 

Kaplıcaları, Cizre İlçesindeki Hz. Nuh Türbesi,  Mem-u Zin Türbesi, Kırmızı Medrese, İsmail Ebul-İz Müzesi 

ve Birca Belek Kalesi; Güçlükonak İlçesindeki Fenikelerden kalma Finik Kalesi ve meşhur Hista Kaplıcaları 

ile Firheşin Yaylası ile İdil İlçesindeki Merkez Cami ve Süryanilerden kalma çok sayıda kilise bulunmak-

tadır. İl merkezi ve bağlı İlçelerinde iki adet turizm belgeli tesis mevcuttur. Şırnak ilinin sosyo-ekonomik 

yapısının değerlendirilmesi sonucunda, ilde ileriye dönük gelişme perspektifleri içerisinde turizm 

sektörünün önemli bir potansiyele sahip olduğu ve potansiyelin iyi bir şekilde değerlendirilmesi sonu-

cunda il turizm gelirlerinin önemli boyutlara ulaşabileceği toplantı sonucu en büyük çıktı olarak             

değerlendirildi. Meslek Yüksekokulu bünyesinde diğer üniversitelerin TTO birimlerinde gerçekleştirilmiş 

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) proje örneklerine değinildi. Bu Ar-Ge projelerinin ne derece inovatif 

oldukları ve nasıl patentlendiğine dair bilgiler verildi. Yine TTO bünyesinde ilgili proje çıktılarının ti-

carileştirimesi ve şirketleşme süreçlerinde yatırımcı firmalarla nasıl eşleştirmelerin yapıldığıda 

vurgulandı. Bunların yanı sıra Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi 

bünyesinde şirketleşme sayesinde; Ar-Ge indirimi,Gelir vergisi stopaj teşviki, Damga vergisi istisnası, 

Gümrük vergisi istisnası, SGK 

işveren prim desteği v.b. 

avantajların sağlandığı da belir-

tildi. Çocuk Üniversitesi, Reabilte 

Araştırma ve Uygulama Merkezi, 

Okulöncesi kreş Bakım ve 

Araştırma Merkezi gibi konuların 

üzerinde sıkca duruldu.   



 

• TEYDEB ve SAN-TEZ Proje Yazımı-Geliştirilmesine 

Yönelik Sertifikalı Eğitim 11/12 Nisan 2019  

• TRC3 Bölgesinde İnovasyon, Girişimcilik ve Şir-
ketleşmeye Yönelik Eğitimler 18/19 Nisan 2019 

• TRC3 Bölgesinde Fikri Sınai Haklar, Patentleme ve 

Ticarileştirmeye Yönelik Eğitimler  6/7 Mayıs 2019 

Ayrıntılar: http://www.sirnak.edu.tr/birimler/tto/  
İrtibat Telefon: 0506 897 52 12 

Eğitim  

Sertifikalı  

ŞırnakTTO Etkinlikleri  

Şırnak Üniversitesi 

3 Modülde 3 Proje 
Eğitimi 
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4. TTO Kapsamında 5746 No’lu Kanun İle Şirketleşme Nedir? 

Ar-Ge İndirimi, Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve 

bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak 

indirim tutarı olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla 

göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik 

veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde 50’si ticari kazancın tespitinde 

indirim konusu yapılabilecektir.  

* Ar-Ge veya tasarım harcamalarının toplam ciro içindeki payı,  

* Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,  

* Uluslararası destekli proje sayısı,  

* Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,  

* Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,  

* Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı. 

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 

5746 sayılı Kanun kapsamında, kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-

Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin; 

 * Doktoralı veya temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip 

olanlar için yüzde doksan beşi (%95) , 

* Yüksek lisans derecesine sahip veya temel bilimler alanlarından birinde lisans de-

recesine sahip olanlar için yüzde doksanı (%90), 

* Diğerleri için yüzde sekseni (%80)  gelir vergisinden müstesnadır.   

KDV Teşviki 



 

5746 sayılı ‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’ 

kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı ‘Teknoloji Geliştirme Bölge-

leri Kanunu’ kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-

Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla 

aşağıda belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu 

durumlarda, Ar-Ge ve Tasarım merkezi yönetiminin veya teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirket-

inin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez 

dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değer-

lendirilecektir. 

a) Laboratuvar analiz, test ve deney çalışmaları,  

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar, 

c) Saha araştırması,   

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler    

 

5746 sayılı ‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’ 

kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı ‘Teknoloji Geliştirme Bölge-

leri Kanunu’ kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde en az 1 yıl 

süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora 

yapanlar için iki yılı geçmemek kaydıyla merkez veya bölge dışında geçirdiği sürelere (aylık ders 

saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü Ar-Ge ve Tasarım merkezi yönetiminin veya teknoloji 

geliştirme bölgesi yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. NÜcreti gelir 

vergisi stopaj teşvikine konu edilecek destek personeli tam zaman eşdeğer sayısının toplam tam 

zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşamaz.  

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 



 

Sigorta Prim Desteği 

5746 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülen Ar-Ge projelerinde ve 

Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetlerine ilişkin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden 

hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl 

süreyle Hazine tarafından karşılanmaktadır. 

Ücret Damga Vergisi Teşviki 

5746 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kamu personeli hariç olmak 

üzere Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge 

ve yenilik faaliyetlerine ilişkin çalışmaları karşılığında elde ettikleri 

ücretleri damga vergisinden istisna edilmiştir.  

Damga Vergisi Teşviki 

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzen-

lenen kâğıtlara konu işlemin Kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik veya tasarım faali-

yetleri ile ilgili olduğunu gösteren form, destek karar yazısı, proje sözleşmesi veya 

bu mahiyetteki belgelerin destek veren kurum ve kuruluşlardan temin edilerek 

işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem 

yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, başka bir belge aranma-

KDV İstisnası 

KDV istisnası bulunmamaktadır. 

Gümrük Vergisi İstinası 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, 

gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga 

vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir.  

Bu istisnadan yararlanacak Ar-Ge merkezi veya Tasarım Merkezi belgesine sahip işletmeler, 

başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi E-Başvuru Uygulaması üzerinden 

Genel Müdürlüğe gönderecek ve Genel Müdürlük aynı iş günü içerisinde değerlendirerek sistem 

üzerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunacaktır. Proje bazlı destek ve teşvi-

klerden faydalanan işletmeler ise destek veren kurum veya kuruluşa başvuruda bulunarak on-

ların belirleyeceği uygulama süreçlerine göre bu istisnadan yararlandırılacaktır.  



 

Geçerlilik Süresi 

31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir.  5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Kanunu Kısaca; 

- Ar-Ge indirimi  

- Gelir vergisi stopaj teşviki  

- Damga vergisi istisnası  

- Gümrük vergisi istisnası  

- SGK işveren prim desteği, konularında avantaj sağlar. 

 Şırnak TTO’da Nasıl Şirket Kurabilirim? 



 

5. İletişim—Sosyal Ağlarda Şırnak TTO 

4.3.Şırnak TTO’da Patentleme Süreci Nasıldır? 



 


