TÜBİTAK 1601 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE UYGULANMASI PROJESİ 5. MODÜL
ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÖN KULUÇKA PROTOKOLÜ
MADDE 1
İşbu Protokol, “Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Faaliyet Kapasitesinin Artırılması ve Uygulanması” başlıklı 1601 TÜBİTAK Projesi kapsamında
yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen ve Ön Kuluçka hizmetlerinden yararlanacak
GİRİŞİMCİ ADAYININ/ADAYLARININ uymaları gereken kuralları bildiklerini ve kabul ettiklerini teminat
altına almak için hazırlanmıştır.
MADDE 2
Protokol'ün tarafları, TÜBİTAK 1601 Proje yürütücüsü Marmara Üniversitesi İnovasyon
ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) ile anılan Proje kapsamında yapılan
değerlendirme sonucunda kabul edilen başvuru sahipleridir. İş bu protokol çerçevesinde birinci taraf
kısaca MİTTO olarak, karşı taraf da GİRİŞİMCİ ADAYI/ADAYLARI olarak adlandırılacaktır.
MADDE 3
MİTTO, anılan Proje kapsamında desteklenmeye karar verilen GİRİŞİMCİ ADAYI/ADAYLARI'na aşağıdaki
destekleri beyan ve taahhüt eder:
- Ön Kuluçkaya yönelik girişimcilik eğitimleri,
- Mentorlük hizmeti verilmesi,
- Ön Kuluçka mekânının kullanılması,
- İş fikirlerinin ilgili oluşumlara yönlendirilmesi,
- Akademisyen GİRİŞİMCİ ADAYI/ADAYLARI'nın şirketleşmesine yönelik çalışmalar,
MADDE 4
Taraflar, TÜBİTAK 1601 Projesine başvuru aşamasında ve sonrasındaki eğitim ve mentörlük başta
olmak üzere projenin tüm aşamalarıyla ilgili aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır;
- Projede sunulan her türlü bilginin doğru olduğu,
- İş fikrine konu fikri ürünün yeni ve özgün olduğu ve ilgili Fikri ve Sınai Mülkiyet hakkının sadece
grup üyelerine ait olduğu,
- Projede yer alan her türlü telif ve sınai mülkiyet haklarının kullanımının yasal düzenlemelere
uygun olduğu, hiçbir biçimde üçüncü kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarına tecavüz edilmediği,
haksız rekabete konu eylemler içermediği,
- Proje kapsamında üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü hak ve tazminat taleplerinden
girişimci adayın münferiden sorumlu olduğu,

- Başvuru aşamasında ve 3. madde de belirtilen destek süreçlerinde her türlü hukuka aykırılığın
tespiti halinde tek karar verme mercii MİTTO yönetimidir. MİTTO yönetimi, somut olayın özelliklerine
göre, GİRİŞİMCİ ADAYI/ADAYLARI'nı 5. modül Ön Kuluçka hizmetlerinden faydalanmasını engelleme
yetkisine sahiptir.
MADDE 5
GİRİŞİMCİ ADAYI/ADAYLARI Projenin tüm aşamalarında iş fikri ile sınırlı ve gizlilik ilkesine uygun
olarak her türlü tanıtım, ticarileştirme faaliyetleri kapsamında MİTTO adını ve logosunu yazılı, sözlü,
görsel tanıtım, basın yayın çalışmalarında kullanılmasını, iş fikri ile ilgili başarı hikayelerini MİTTO ile
paylaşmayı kabul eder.
MADDE 6
GİRİŞİMCİ ADAYI/ADAYLARI, projenin tanıtımı ve ticarileştirilmesinin her aşamasında,
elektronik ortamda yapılanlar da dâhil olmak üzere yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın yayın
çalışmalarında “Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Faaliyet Kapasitesinin Artırılması ve Uygulanması başlıklı 1601 TÜBİTAK Projesi kapsamında
gerçekleştirilmiştir” ifadesini kullanmayı peşinen kabul eder.
MADDE 7
GİRİŞİMCİ ADAYI/ADAYLARI, destek sürecinde kendi kusurundan kaynaklanan her türlü zarar
ve ziyanı tazmin edeceğini, Marmara Üniversitesi'ni ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini tehlikeye
atacak ve/veya olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü davranıştan sorumlu olduğunu peşinen kabul
eder.
MADDE 8
İşbu Protokol “Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Faaliyet Kapasitesinin Artırılması ve Uygulanması” başlıklı 1601 TÜBİTAK Projesi
kapsamında desteklenecek adayların tespiti tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve proje
süresince geçerli olur.
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