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1.TÜBİTAK - BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM (BİGG)

2. 2015 - 2016 DÖNEMİ KTÜ TTO & AKADEMİSYEN BULUŞMALARI 1 | KİMYA BÖLÜMÜ

KİMYA BÖLÜM ZİYARETİ

        *Kimya Bölümü lisans öğrencilerinin bitirme çalışmalarının proje yoluyla araştırma yapmalarını özendirmek amacıyla  TÜBİTAK - 2209/A Üniversite Öğrencileri 

Yurt içi Araştırma Projeleri Destek Programına sunularak destek alınması,

        *Kimya Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerinin kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarının, varsa buluşlarının Teknoloji Transfer Ofisi Patent uzmanlarıyla paylaşılarak, 

ön araştırmalarının yapılması ve patente konu olabilecek çalışmaların başvuru ve tescil işlemlerinin yürütülmesi,  

        *Kimya Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri ve Öğretim Elemanlarının çalışmalarının TÜBİTAK 1512 - BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM DESTEĞİ bünyesinden değerlendirilerek

150.000,00 TL'ye kadar hibe desteğinden faydalanan girişimci sayısının ar�ırılması,

        *Öğrencilere ait bitirme çalışmalarının "Proje Pazarı" bünyesinde derlenerek, sanayicilerin proje pazarına davet edilmesi ve öğrencilerin girişimciliğe teşvik edilmesi yer aldı.

        Gelecek bölüm ziyaretlerimiz ise KTÜ bünyesindeki diğer fakültelerimizde öğretim elemanları, doktora/ yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek 

ve KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Ekibi, akademik veri havuzundaki mevcut verileri güncelleyerek dinamik bir şekilde çalışmalarına devam edecektir.

              TÜBİTAK 1512 Programı bu yıl isim ve içerik değişikliği geçirmiş olup, bundan sonra 

Bireysel Genç Girişim, kısaca BiGG olarak anılan bir program haline dönüştürülmüştür. 

Yapılan bir diğer değişiklik ile; programın 1. Aşaması ulusal seviyede ülkemizde yapılan 

başvurular arasından değerlendirilmeye alınmış ve başarılı bulunmuş olan 17 BiGG uygulayıcı 

kuruluşu tarafından farklı yöntem ve faaliyetlerle yürütülecektir. Karadeniz Teknik Üniversitesi

 Teknoloji Transfer Ofisi (KTÜ - TTO) bu 17 başarılı BİGG uygulayıcı kuruluşu arasında bulunmaktadır.

Değerli iş fikri sahipleri,
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3. SAN - TEZ |2015 : ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DEVLET ELİYLE SINIRSIZ DESTEK!

İleri sanayi ülkelerinde ve yeni sanayileşen ülkelerde, "ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ"ne 

büyük bir önem verildiğini; dinamik  bir piyasa yaratabilmek için hükümet/devlet eliyle 

önlemler alındığı ve işbirliğini teşvike yönelik finansman destek programlarının yürürlüğe 

konduğunu; üstelik, bu konuyu ele alan sayısız makale, ciltlerle kitap yazıldığını ve pek çok 

bilimsel toplantı yapıldığı görülmektedir. Görülen o ki, bu iki ayrı dünya, geleneksel normları 

dışına çıkmaya ve bir işbirliği noktasında buluşmaya zorlanmaktadırlar. Bu buluşmanın önemi, 

üniversite - sanayi işbirliğinin, ulusal "inovasyon" sisteminin temelini oluşturmasından 

kaynaklanmaktadır. 

.                    Üniversiteleri girişimci ve yenilik merkezi kurumlar haline getirmek için atılacak en önemli adımlardan biri; üniversite ve sanayi işbirliğinin 

oluşturulması, geliştirilmesi ve birbirini tanımalarıdır.

                                  SAN - TEZ Destek programına ait detaylı içeriğine ulaşmak için KTÜ - TTO'yu ziyaret edebilir, internet sitemizden faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz.

          İlgili link için lütfen; h�p://www.ktu.edu.tr/�o-santezdestekprogrami

4.KOSGEB - AR - GE, İNOVASYON, ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI | 2015

K O S G E B
DESTEKLERİ
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5. USIMP PATENT FUARI | 2015

6.TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI | 2015 

MARKA VE PATENT 
VEKİLLİK SINAVI

Nitelikli Patent ve Marka Vekilleri potansiyeli taşıyan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencilerimizin iş dünyasında yer alabilmeleri açısından önem 

taşıyan sınava katılım için daha detaylı bilgiyi KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nden öğrenebilirsiniz. KTÜ TTO İletişim; 0462 377 8742 - 8692
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7. GÜNCEL HİBE PROGRAMLARI 2015

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Hukuk Fakültesi 4. Kat, 61080, Trabzon

e-posta: ktu�o@ktu.edu.tr

Telefon: +9 0462 377 8742/ 8692 Fax: +90 462 325 5765
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