
 

ÜSİ SÜRECİ  

A) Proje ile ilgili KOSGEB veya TUBİTAK projesi mevcut olması durumda; 

 BŞEÜ Öğretim Üyesi, firma ile birlikte BŞEÜ-TTO’ya başvurarak Başvuru Dilekçesini 

(Ek-1) ve Başvuru Formunu (Ek-2) ve varsa proje ile ilgili ek belgeleri EBYS aracılığıyla 

BŞEÜ-TTO’ya iletir. 

 BŞEÜ-TTO söz konusu evrakları, akademisyenin bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına, 

fakültesine sunar. Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile işlem onaylanır. Alınan karar 

BŞEÜ-TTO tarafından Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulur ve karar alınır.  

 İlgili karara istinaden akademisyenin 58K görevlendirmesi üniversite tarafından mesai 

saatleri dışında olacak şekilde yapılır.   

 İlgili karar BŞEÜ-TTO’ya iletilir. 

 BŞEÜ-TTO kararı firmaya ve öğretim üyesine iletilerek firma ile akademisyen arasında 

sözleşmenin imzalanma sürecini yönetir. 

 Sözleşme imzalanır (Ek-3).  

 Firma tarafından ödeme üniversite Döner Sermayesine yapılır. (Sözleşmeye göre 

ödeme zamanı değişkenlik gösterebilir)   

 Öğretim üyesine mevzuata göre ödeme yapılır.1 

B) Proje ile ilgili KOSGEB veya TUBİTAK projesi mevcut olmadığı durumda; 

 BŞEÜ Öğretim Üyesi, firma ile birlikte BŞEÜ-TTO’ya başvurarak Başvuru Dilekçesini 

(Ek-1) ve Başvuru Formunu (Ek-2) ve İş birliği Yapacak Kuruluşun Talep Yazısını (Ek-

4) EBYS aracılığıyla BŞEÜ-TTO’ya iletir. 

 BŞEÜ-TTO akademisyenin bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu’ndan projenin Ar-

Ge niteliği taşıma durumunun değerlendirilmesini talep eder. Değerlendirmenin proje 

konusuyla ilgili en az iki akademisyenin görüşleri alınarak yapılır.  

 Alınan karar BŞEÜ-TTO’ya iletilir. BŞEÜ-TTO ilgili kararı Üniversitemiz Yönetim 

Kurulu’na arz eder. 

                                                           
1
 2547 sayılı kanun 58. Madde: (Ek: 16/2/2016-6676/5 md.) 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. 



 

 Yönetim Kurulu’nda  Ar-Ge çalışması olduğuna dair  karar alınırsa Ar-Ge Sözleşmesi 

imzalanır. Danışmanlık olduğu kararı alınırsa Danışmanlık sözleşmesi imzalanır (Ek-3). 

 Firma tarafından ödeme üniversite Döner Sermayesine yapılır. (Sözleşmeye göre 

ödeme zamanı değişkenlik gösterebilir)   

 Öğretim üyesine mevzuata göre ödeme yapılır1.  

C) Üniversite-sanayi işbirliği türü eğitim, kısa süreli AR-GE niteliği olmayan 

danışmanlık kapsamında ise;  

 Firmadan hizmet talebi ile ilgili yazılı dilekçe gelir (Ek-4).  

 Dilekçe, BŞEÜ-TTO’ya hitaben yazılmalıdır. Dilekçede çalışma konusu, ilgili öğretim 

üyesi ve hizmet bedeli ile ilgili bilgiler yer almalıdır.  

 BŞEÜ- TTO Yürütme Kurulu’nda görüşülür ve Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulur 

ve kurul kararı alınır.  

 Karar BŞEÜ-TTO’ya iletilir. BŞEÜ-TTO İlgili kararı akademisyenin bağlı bulunduğu 

bölüm ve fakülteye bildirir.  

 Danışmanlık Sözleşmesi imzalanır (Ek-3).   

 Hizmet gerçekleştirilir.  

 Firma tarafından ödeme üniversite Döner Sermayesine yapılır. (Sözleşmeye göre 

ödeme zamanı değişkenlik gösterebilir)  

 Öğretim üyesine mevzuata göre ödeme yapılır. Yasal kesintiler Döner Sermaye 

Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuata göre belirlenir.   

 

  


