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Sayı:2020l ,....
Konu: Teknoloji Transfer Ofisi Protokolü

PROToKoL
Tarih :07.01.202l
1_ TARAFLAR
İş bu protokolde taraflar:

_UşAK ÜıNivpnsirpsi REKTöRLüĞü

(Uşal<

üniversitesi olarak anılacaktır).

Adres: Uşak İzmir Yolu 8.Km Bir Eylül Kampüsü, Merkez

/

UŞAK

-AFYON UŞAK ZAFER TEKNoLoJi GELişTinıı,ıp BöLGESi ZAFER TEKNopARK
YÖNETİCİ R.Ş 1Zarer Teknopark A.Ş.olarak anılacaktır).
Adres: ANS Kampüsü, Merkez Kütüphane Arkası, Merkez/Afyonkarahisar

2- TANIMLAR
Teknoloji transfer ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları

İle

teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluŞları
arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin
oluşturulmasını teşvik etme, iş birliği geliştirme, fikri ve sınaİ mülkİyet haklarının korunması,

pazarlanması, satılması,

fikri mülkiyetin

satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi

konularında faaliyet gösteren yapıdır.

Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik
firmaların. belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya
enstitüsünün imkanlarından yarar|anarak teknoloji veya yazı|ım ürettikleri/geliştirdikleri.

teknolojik bir buluşu ticari bir ürün. yöntem veva hizmet haline dönüştürmek için t'aaliyet
gösterdikleri r,e bu y,olla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları. aynı üniı,ersite. yüksek
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teknoloji enstittisü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik,

ekonomik ve sosyal yapırun bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da
teknokenti gösteren yapıdır.

3- MEVZUAT
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 16. Maddesine göre Teknoloji transfer
ofislerinde, firmaların, girişimcilerin, üniversitenin ve bölgesel inovasyon ekosistemindeki
paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda, aşağıdaki hizmet ve destekler sağlanır.

MADDE 16 _ (1) Yönetici şirket, Bölge

alanında faaliyete geçildikten sonra üç yıl

içerisinde kendi bünyesinde bir birim oluşturarak veya başka bir ttizel kişilik ile aralarında
düzenlenecek bir protokol çerçevesinde teknoloji transfer ofisini kurar.

(2) Teknoloji transfer ofislerinde, firmaların, girişimcilerin, üniversitenin ve bölgesel
inovasyon ekosistemindeki paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda, aşağıdaki hizmet ve destekler
sağlarur.

a) Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge veya tasarım kurum ve kuruluşlan ile Bölge firmaları,

girişimcileri, teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri, kamu kurumlan veya diğer teknoloji ya da
Ar-Ge veya tasarrm kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon ve araştırma arz
ve talebini yönlendirme çalışmalarının yürütülmesi.

b) Yeni Ar-Ge ve tasarım şirketlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve

işbirliğinin sağlanması.

c) Fikri mülkiyet haklarına konu araştıITna sonuçlarının tespiti, teknik olgunluk ve
zamanlamasının değerlendirilmesi, haklann korunması, değerinin belirlenmesi, transfer

modelinin belirlenmesi, pazarlaffnası, lisanslanması, lisanslamadan elde edilen gelirlerin
yönetilmesi.
ç) Üniversiteler ile firmalar arasında sözleşmeli veya ortak Ar-Ge ve yenilik veya tasarım

projelerini teşvik edecek çalışmaların yürütülmesi.
d) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğretim elemanlarının ve şirketlerin araştırma
ve geliştirme çalışmalannın organizasyonel yönüyle desteklenmesi.
e)

Bilimsel bulguların. buluş ve teknolojilerin en kısa zamanda ve verimli şekilde ürüne

dönüşmesinin ve ticarileştirilmesinin desteklenmesi.
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Üretilen ürünün yurtiçinde

pazarlamasına

ve

dışındaki potansiyel alıcılara tanıtılmasrna,

ve ulusal ve uluslararası alanlarda ticarileştirilmesine yönelik

desteklerin

sağlanması ve ilgili hizmetlerin sunulmasr.
g)

Fikri mülkiyet hakları ile ilgili lisanslama çalışmaları esnasında gizlilik taahhüdü, bilgi

değişimi ve gizlilik anlaşması gibi tedbirlerle alakalı faaliyetlerin yürütülmesi.

ğ) Strateji ve hedefler çerçevesinde orta ve uzun vadeli teknoloji transfer strateji ve
politikalarının oluşturulması.

4- GEREKÇE
Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ek
alanında bir teknoloji transfer ofisinin faaliyette bulunması için Uşak Üniversitesi Rektclrltlgtl

bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisine Zafer Teknopark

A.Ş

Uşak OSB

Teknopark Kuluçka Merkezi ve İdari Binasında 07l0Il202I Tarihinden geçerli olmak üzere her

bii

12,04 metrekare büyüklüğünde 2 idari

ofis, 26,73 metrekare büyüklüğünde iki kuluçka

ofisi ve 90,10 metrekare büyüklüğünde ön kuluçka merkezi kurulabilecek bir ofis olmak izere
toplamda 167,67 metrekarelik alan tüsis edilecektir. Tahsis edilen 167,67 metrekarelik alanın
kullanımına ilişkin giderleri Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafindan karşılanacaktır. Yukarıda
ifade edilen şartlar çerçevesindeZafer Teknopark A.Ş.'nin 26l|012020 Tarih

ve

sayılı yönetim

kurulu toplantısı kararı ile Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine Kuluçka

,e

Ön

Kuluçka alanlarının tahsis edilmesine karar verilmiştir. Bu gerekçe çerçevesinde iş bu protokol
hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.

5- BAŞLANGIÇ
07 10112021

- Geçerlilik Süresi

:3

yıl

6- TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

l.

Zafer Teknopark A.Ş. tarafindan Uşak Üniversitesine ait TTO'ya Uşak OSB Teknopark

Binasında Kuluçka Merkezi ve İdari Binasında ofls ve boş alanlar tahsis edilecektir.
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Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Teknopark

ek alanında, UşOk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine tahsis edilen ofis ve ön kuluçka
alanlarına ait giderler üniversite tarafindan karşılanacaktır.
3. Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Teknopark

ek alanında, Uşak Üniversitesi TTO'dan istihdam edilecek

personel Uşak Üniversitesi

tarafindan görevlendirilecektir.
4. TTO'nun Teknopark ile

ilgili faaliyetleri Teknopark Yönetici Şirketi ile koordineli olarak

yürüttilecektir.

5.

İş bu Protokol taraflann mutabakatı durumunda feshedilebilir.

fu

Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Uşak Üniversitesi
Rektör

Prof. Dr. Tuğrul

KANDEMİR

Ögr. Cor. Dr. Atike İnce

Zafer Teknopark A.Ş.

Yardımcı

Genel Müdür

Uşak Üniversitesi
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