MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME,
TASARIM VE YENİLİK FAALİYET VE PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

2547 sayılı kanunun 58 inci maddesine 6676 sayılı kanunla 16.02.2016 tarihinde aşağıdaki fıkra
eklenmiştir. "k) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik
projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında
toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti
yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85'i, herhangi bir vergi
kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için
kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı
doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir."

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746/Mad. 2)
uyarınca Ar-Ge, Yenilik, Tasarım tanımı:
a)
Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak
üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı
veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir
belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,
b)
Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer
kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta
doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını
belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından
yürütülen projeyi,
c)
Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla
sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli
fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,
d)
(Ek: 16/2/2016-6676/27 md.) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun
göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya
ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin
tümünü,
e)
(Ek: 16/2/2016-6676/27 md.) Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi,
bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek
tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım
faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı
tarafından yürütülen projeyi,
ifade etmektedir.

Aşağıdaki Faaliyetlerin Ar-Ge ve Yenilik Kabul Edilmediğini Dikkate Alınız:
• Eğitim ve öğretim
•Test, analiz, standardizasyon vb.
• Uzmanlaşmış sağlık hizmetleri
• Rutin veri toplama
• Rutin yazılım faaliyetleri
• Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu
• Kalite Kontrol

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:


Sözleşme hazırlanırken Üniversite Yönetim Kurulu tarafından, akademik danışmanlık için
belirlenen saatlik ücretlerin alt limitlerine dikkat edilmelidir. Bu ücretler aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
Ünvan

Şehir içi TL (KDV Dahil)

Şehir dışı TL (KDV Dahil)

Öğretim Gör./Araştırma Gör.

120

180

Dr. Öğr. Üyesi

160

240

Doç. Dr.

210

315

Prof. Dr.

250

375



Öğretim Elemanlarının görevlendirmesinin talep edilen tarihte gerçekleştirilebilmesi için,
sözleşme ve başvuru dilekçesi bu tarihten en az 1 ay önce ilgili bölüme, 15 gün önce ise ilgili
birimden rektörlüğe iletilmelidir.

