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Bilgi temelli ekonomilerde günümüz üniversitelerinin rolü 
yalnızca bilginin üretilmesi ile sınırlı değildir. Üniversiteler, 
üretilen bilginin ve buluşların ticarileştirilmesi ile ilgili faa-
liyetlere de destek ve yön veren kurumlar olarak kendilerini 
güncellemektedirler. Bu bağlamda birçok buluşun kaynağı 
olan akademisyenler artık akademik görevlerinin haricinde 
kendilerine ait fikirlerin ticarileştirilmesine yönelik faaliyet-
lere de yönelmişlerdir. Özellikle son 10 yıllık dönemde aka-
demisyenler tarafından kurulan firmaların sayısında önemli 
bir artış gözlemlenmektedir. Türkiye genelinde faaliyette 
olan 51 Teknopark bünyesindeki 4217 firmanın 935 tane-
si akademisyen kuruculu veya ortaklı firma olarak kayda 
geçmiştir.

Teknoloji Transfer Ofisleri 5. Modül faaliyetlerinin ana çatı-
sını oluşturan “Şirketleşme ve Girişimcilik” başlığı altında 
çeşitli hizmetler sunmaktadırlar. Bir bölge TTO’su manta-
litesi ile kurulan KTÜ-TTO kurulduğu tarihten bugüne ka-
dar Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan üniversitelerde 

girişimcilik kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve ge-
liştirilmesi hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir. KTÜ-
TTO geçtiğimiz dönemlerde akademisyenlerimize yönelik 
tanıtım, farkındalık, iş fikri geliştirme, iş planı hazırlama, 
şirketleşme danışmanlığı vb. hizmetler sunmuştur. KTÜ-
TTO TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG) uygulayıcı 
kuruluşu olduğu 2015 yılı içerisinde ikisi KTÜ mensubu 
olan toplamda 4 akademisyen girişimci adayını TÜBİTAK’ın 
150.000 TL hibe desteğinden faydalandırmıştır. Akademis-
yenlerimiz KTÜ-TTO rehberliğinde kurdukları şirketlerinin 
bünyesinde ar-ge faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Bölgemizdeki akademisyen girişimcilerin sayısının arttırıl-
ması hedefi ile 2017 yılındaki Teknoloji Transfer Ofisi bilgi-
lendirme toplantılarının ilki “Akademik Girişimcilik ve Şir-
ketleşme” konu başlığı altında düzenlendi. KTÜ TTO adına 
Öğr.Gör. Ercüment Yılmaz’ın konuşmacı olduğu etkinlik 9 
Şubat 2017 tarihinde Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfi-
sinde üniversitemiz akademisyenlerinin katılımı ile gerçek-
leştirildi. Aynı zamanda KTÜ-TTO Modül-5 mensubu olan 
Öğr.Gör. Ercüment Yılmaz’ın sunumuyla akademisyenleri-
mize yönelik “Akademik Girişimciliğin Temelleri”, “İş Fikrin-
den Şirketleşmeye Giden Süreç” ve “Teknokent İmkanların-

dan Faydalanma” konu başlıklarında önemli bilgiler verildi.
“Akademik Girişimcilik ve Şirketleşme” başlığı ile ilki ger-
çekleştirilen Teknoloji Transfer Ofisi bilgilendirme toplantı-
ları ilerleyen günlerde çeşitli konuların ele alınacağı etkin-
liklerle sürdürülecektir.

AKADEMİK GİRİŞİMCİLİK 
VE ŞİRKETLEŞME

KTÜ-TTO Başkanı
Doç. Dr. Hamdullah ÇUVALCI
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AKADEMİK GİRİŞİMCİLİK VE ŞİRKETLEŞME SEMİNERİ
Teknoloji Transfer Ofisi’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği 
bilgilendirme toplantılarının ilki «Akademik Girişimcilik ve 
Şirketleşme» konu başlığı altında düzenlenmiştir. Karade-
niz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KTÜ-TTO) 
adına Öğr. Gör. Ercüment YILMAZ’ın konuşmacı olarak yer 
aldığı etkinlik 9 Şubat 2017 tarihinde Fen Fakültesi Nazım 
Terzioğlu Amfisinde üniversitemiz akademisyenlerinin ka-
tılımı ile gerçekleştirilmiştir. Etkinlik, KTÜ Teknoloji Trans-

fer Ofisi Başkanı Doç.Dr. Hamdullah Çuvalcı’nın Teknoloji 
Transfer Ofisi faaliyetlerini tanıttığı açılış konuşması ile 
başlamıştır. Öğr.Gör. Ercüment YILMAZ’ın «Akademik Gi-
rişimcilik ve Şirketleşme» başlıklı sunumunda «Akademik 
Girişimciliğin Temelleri», «İş Fikrinden Şirketleşmeye Giden 
Süreç» ve «Teknokent İmkanlarından Faydalanma» konula-
rına değinilmiştir.
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GENEL FİKRİ SINAİ HAKLAR 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin FSM haklarıyla dogru 
orantılı oldugu günümüzde, 2012 Türk Patent Enstitüsü 
verilerine göre 2011 yılı toplam patent sayısının 4087 oldu-

göz önüne alındıgında; Karadeniz Teknik Üniversitesi 2010 
yılında 15. sırada olmasına ragmen Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlıgının 2012 yılı Girisimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi degerlerinde FSMH alanında 0.4 puan alarak daha 
alt sıralarda 28. sırada yer edindigi de görülmektedir. Bu 
dogrultuda üniversitemizde ve özellikle Dogu Karadeniz 
Bölgesi nde FSM haklarının korunması ile ilgili farkındalık 
eksikligi ve patentleme vb. çalısmalarının yetersiz oldugu 
asikardır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ olarak girisimci üniver-
site konsepti çerçevesinde ve toplumsal sorumluluk bilinci 
ile, Üniversitemiz bünyesinde gelistirilecek bilimsel bilgi-
nin, katma degeri yüksek, ticari ürün ve hizmetlere dönüs-
türülmesi noktasında; KTÜ bünyesinde gelistirilen bulusla-
rın ulusal/ uluslararası yasal düzenlemeler kapsamında en 
uygun sekilde korunması ve kamuoyuna yayılmasını tesis 
etmek amaçlanmaktadır.

KTÜ-TTO bu amaçları doğrultusunda KTÜ bünyesindeki öğ-
retim elemanlarının ve öğrencilerinin katılımıyla 17 Şubat 
2017 tarihinde Grup Ofis Marka Patent A.Ş. firmasından 
Patent Uzmanları Gizem TEKE KARSLI ve Betül YARDIM-

gu, bu deger içerisinde TR90 bölgesinin % 0.75 lik bir paya 
sahip oldugu görülmektedir. Ayrıca 2009-2010 yılı YÖK 
tarafından yayınlanan bilimsel makaleler SCI+SSCI+AHCI 

CI’nın sunumuyla  Genel Fikri Sınai Haklar Bilgilendirme 
Semineri düzenlenmiştir. “Genel Fikri Sınai Haklar Bilgi-
lendirme Semineri” kapsamında katılımcılara, uygulamaya 
konulan Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Yeni Kanun Ta-
sarısı hakkında bilgilendirme yapılmış, Fikri Sınai Mülkiyet 
Haklarının Korunmasının önemine değinilmiştir.
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ARDEB 1003 PROGRAMI KAPSAMINDA 22 YENİ 
ÇAĞRI AÇILDI

projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, 
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve 
yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir.
• Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar
• Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL
• Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL
Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 
22 adet proje çağrısı açıldı.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma 
değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji 
verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil 
edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, 
ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında 
dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde 
ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve 
bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.
1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları 
için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk 
aşama başvuruları için son başvuru tarihi 17/02/2017 
olarak belirlenmiştir. 

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç 
odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji 
alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde 
yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve 
bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. 

Açılan çağrı başlıkları:
1003-BIT-AKAY-2017-1 Veritabanı ve Veritabanı 
Yönetim Sistemleri
1003-BIT-BBIL-2017-1 Bulut Bilişim Mimarileri
1003-BIT-BGUV-2017-1 Kriptoloji
1003-BIT-EKRN-2017-1 Yenilikçi Ekran Teknolojileri
1003-BIT-GNBT-2017-1 Nano İletişim Teknolojileri
1003-BIT-GOMS-2017-1 Araçlar ve Güvenilirlik
1003-BIT-ROME-2017-1 İnsan Makina Etkileşimi
1003-ENE-HPIL-2017-1 Katı Oksit Yakıt Pili 
Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar
1003-ENE-KOMR-2017-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı 
Gazlaştırma Teknolojileri
1003-ENE-YENI-2017-1 Jeotermal Enerji 
Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları
1003-GDA-TGUV-2017-1 İyi Tarım Uygulamaları ve 
Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
1003-GDA-TRLA-2017-1 Nişasta ve Şeker Bitkileri 
Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması
1003-KMY-ANAK-2017-1 Yenilikçi Mühendislik 
Plastiklerinin Endüstriyel Uygulamalar için 
Geliştirilmesi ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi
1003-MAK-TSRM-2017-1 İleri Makina Tasarım ve 

PROJE SÜRESİ
• Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
• Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 
aydır.

PROJE BÜTÇESİ
2016 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisinin proje başvurusunda bulunmak üzere hazırlık 
yaptığı TÜBİTAK 1003 AR-GE VE YENİLİK ÇAĞRISI 
kapsamında dış paydaşlarımız olan Trabzon Bilim 
Sanayi İl Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri 

ile 28.01.2017 tarihinde KTÜ-TTO toplantı salonunda 
Paydaş Toplantısı yapıldı. TÜBİTAK 1003 programı 
“Ar-Ge ve Yenilik” çağrısıyla ilgili fikir alış verişinde 
bulunuldu. Trabzon ve bölge için Ar-Ge ve yenilik 
kapsamında yaşanan sorunların neler olduğu ve 
çözüm önerilerinin neler olabileceği tartışıldı. 

Algoritmalarının Geliştirilmesi
1003-OTO-MALZ-2017-1 Mühendislik Plastikleri
1003-SAB-ASIT-2017-1 Viral Hastalıklara Karşı Aşılar
1003-SAB-ILAC-2017-1 Biyoteknolojik İlaç Molekülleri 
ve Ürünleri
1003-SAB-KLNK-2017-1 İlaç Geliştirilmesine Yönelik 
Klinik Çalışmalar
1003-SAB-TTIP-2017-1 Diyabet ve İlişkili Metabolik 
Hastalıklar
1003-SBB-EGTM-2017-1 Öğrenme Çıktılarını Etkileyen 
Faktörler
1003-SBB-EKBY-2017-1 Ar-Ge ve Yenilik
1003-SBB-KENT-2017-1 Türkiye’de Yerleşmeler 
Sistemindeki Dönüşüm

Ayrıntılı bilgi için : https://www.tubitak.gov.tr/tr/
duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-22-yeni-
cagri-acildi

TÜBİTAK 1003 AR-GE VE YENİLİK ÇAĞRISI 
KAPSAMINDA PAYDAŞ TOPLANTISI YAPILDI
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2017 DÜŞÜNDEN 
GERÇEĞİNE 
PROJE PAZARI

tarihine kadar alınacaktır.

05 Nisan 2017 tarihine kadar tarafımıza yapılan 
başvurular bir ön değerlendirmeye tabi tutulacak 
ve ön değerlendirmeyi geçenler 7-9 Haziran 2017 
tarihlerinde sergilenecektir.  Sergilenen projeler ayrıca 
üyeleri sanayici ve KTÜ dışındaki öğretim üyelerinden 
oluşan tarafsız bir değerlendirme jürisi tarafından da 
değerlendirilerek bir derecelendirmeye tabi tutulacak 
ve dereceye giren ilk üç projeye çeşitli ödüller 
verilecektir.

“KTÜ- TTO Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı”nda  
sunulacak projeler öğrencilerin ve girişimci adaylarının 
gerçeğe dönüştürdükleri düşleridir. Bunlara bütün 
KTÜ ve diğer üniversite öğrencilerinin ve girişimci 
adaylarının düşleri de eklendiğinde ufuk daha da 
genişleyecektir. KTÜ-TTO Düşünden Gerçeğine 
Proje Pazarı bu ufkun genişlemesini sağlayacak ve 
gerçekleşen düşlerin vitrini olacaktır. 

Daha yeni, daha özgün, ülkemizi daha ileriye götürecek 
düşlerin gerçekleşmesi ümidiyle, proje pazarı 

KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (KTÜ-TTO) tarafından 
organize edilen, “KTÜ- TTO Düşünden Gerçeğine 
Proje Pazarı” adı altında KTÜ Osman Turan Kültür 
ve Kongre Merkezi’nde 7-9 Haziran 2017 tarihlerinde 
yapılacak etkinliğe, üniversitemizin öğrencileri ile 
diğer üniversitelerin öğrencilerinin yanı sıra mezun 
olmuş ve girişimci adayı olarak projesini sunmak 
isteyen herkes katılabileceklerdir.
İlgili proje pazarı etkinliğinin organizasyon 
çalışmaları KTÜ-TTO tarafınca başlatılmış olup 
KTÜ-TTO tarafından hazırlanan proje başvuru formu 
web sitemizde (http://www.ktu.edu.tr/projepazari) 
yayınlanmaktadır. Başvurular online olarak 
yapılabildiği gibi KTÜ-TTO birimine elden teslim 
etme yoluyla da yapılabilmektedir. Tüm bölümlerden 
ve ülkemizdeki diğer üniversitelerden de katılıma 
açık olan proje pazarı için başvurular 05 Nisan 2017 

etkinliğimizin öğrencilerinize duyurusunu yapmanızı 
rica ederiz.
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BÖLGESEL REKABET 
EDEBİLİRLİK 
OPERASYONEL 
PROGRAMI

1-Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (Tedbir 1.1)

2-Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi-İletişim 
Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi (Tedbir 1.3)

3- Turizm Altyapısı, Pazarlama ve Tanıtım 
Faaliyetlerinin İyileştirilmesi (Tedbir 1.4)

4- İşletmelere Temel Bilgi ve Danışmanlık Desteği 
Sağlanması (Tedbir 2.1)

5- Sanayi Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi (Tedbir 
2.2)

Projenin büyüklüğü, program tarafından finanse 
edilmesi talep edilen fonların minimum ve maksimum 
sınırları, birinci öncelik altında 2-10 milyon Avro, 
ikinci öncelik altında 1-2 milyon Avro arasında olacak 
şekilde belirlenmelidir.

Başvurular programda belirlenecek büyüme 
(cazibe) merkezleri öncelikli olmak üzere çıkacak 
olup, 2009 yılında çıkan programda Trabzon cazibe 

Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından IPA-2 
(katılım öncesi yardım aracı) kapsamında bölgesel 
rekabet edebilirlik operasyonel programı ikinci 
çağrısına şubat sonu ve mart başı gibi çıkılması 
planlanmaktadır. Birinci çağrıda proje teklif çağrısı 
5 tedbiri kapsamaktaydı. Muhtemelen bu sene de 
aynı tedbirler ile bu çağrıya çıkılacaktır. Bu tedbirler 
aşağıdakileri kapsamaktadır:

merkezi olarak gösterilmiştir. Bu senede çok büyük 
bir ihtimalle Trabzon cazibe merkezi olarak çağrı 
programında yerini alacaktır. Yukarıda yazılan her 
tedbire çağrıda o tedbire uygun belirtecek olan kurum 
ve kuruluşlar başvurabilecek olup, kar amacı güden 
kurum ve kuruluşlar bu çağrı kapsamının dışında 
tutulmuştur. Proje uygulanma süresi 36 ayı aşmaması 
gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus 
salt inşaat harcamalarına para vermeyeceklerdir. 
Ancak yapılacak tadilat vb. durumlara fizibilite raporu 
istenecektir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden Dr. Onur 
Tolga OKAN’ı ziyaret ediniz.
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KARADENİZ SINIR ÖTESİ
İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
2014-2020 DÖNEMİ 
BİRİNCİ TEKLİF ÇAĞRISI
YAYINLANDI

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu 
ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında 
Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2014-2020 
dönemi birinci teklif çağrısına 31 Ocak 2017 itibariyle 
çıkılarak, çağrı duyurusu Programın resmi internet 
sitesinde (http://blacksea-cbc.net/) yayınlanmıştır. 
Program Alanında yer alan ve Program belgesinde 
potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum 
ve kuruluşlar, söz konusu duyurunun beraberinde 
yayınlanan Başvuru Kılavuzunda belirlenen kurallara 
uymak şartıyla 31 Mayıs 2017 tarihine kadar proje 
başvurusunda bulunabilirler. Proje başvuruları, sadece 
Elektronik İzleme Sistemi (eMS) üzerinden çevrimiçi 
(online) sunulacaktır.

ÖNCELİKLER: İlk teklif çağrısı altında sunulacak 
projelerin Programın dört önceliğinden en az biri ile 
uyumlu olması gerekmektedir. Programın 2014-2020 
dönemi öncelikleri şunlardır: 
• Turizm ve Kültür Alanlarında İş ve Girişimciliğin 
Desteklenmesi; 
• Tarım ve Bağlantılı Sektörlerde Sınır Ötesi Ticaret 
Olanaklarının ve Modernizasyonun Artırılması; 

• Ortaklaşa Çevresel İzlemenin Geliştirilmesi; 
• Nehir ve Deniz Kirliliğini Azaltmak Amaçlı Ortak 
Farkındalık Oluşturma Faaliyetleri
BÜTÇE: Teklif çağrısı bütçesi 19.655.625,60 avro 
olup proje bütçesi için %92’ye kadar AB hibesi 
verilebilecektir.  Geri kalan %8 tutarın eş finansman 
olarak proje ortakları tarafından sağlanması 
gerekmektedir. Uygulama süreleri 18 ila 30 ay arasında 
olacak projelere öncelik alanlarına göre en az 300.000 
avro, en fazla 1,5 milyon avro hibe verilecektir. Ayrıca, 
bütçesi 500.000 avroyu geçmemek şartı ile küçük 
ölçekli yatırım projeleri de desteklenecektir.

Söz konusu çağrı kapsamında, Bulgaristan, 
Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Türkiye, 
Ukrayna ve Yunanistan’ın Program alanında yer alan 
bölgelerinden potansiyel yararlanıcıların kurdukları 
ortaklıklar aracılığıyla sunulan projeler kabul edilebilir. 
Ülkemizde Program alanına dâhil illerimiz şunlardır: 
İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, 
Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 

Gümüşhane. 
PROJE SUNABİLECEK POTANSİYEL YARARLANICILAR:
1. Yerel, bölgesel ve proje amacı için gerekliyse, ulusal 
kamu kurum/kuruluşu;

2. Kamu hukukuna tabi kuruluşlar – kamuya/bölgesel 
makamlara ait kurumlar, üniversiteler ve eğitim 
kurumları, turizm ve bölgesel kalkınma ajansları, 
kültürel ve arkeolojik dernekler/kurumlar, doğal 
parklar ve sit alanları yönetim mercileri, araştırma 
kurumları, vb.;

3. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar; – dernekler, 
birlikler, vakıflar, vakıf yükseköğretim kurumları, Euro 
bölgeleri, Avrupa Bölgesel İşbirliği Grubu, vb.

Türk başvuru sahibi veya ortak içeren projelerde 
en az bir AB üyesi ülkeden (Bulgaristan, Romanya, 
Yunanistan) ve bir de Programda yer alan diğer ortak 
ülkeden (Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna) 
ortak kurum/kuruluş olması gerekmektedir.

Birinci teklif çağrısı kapsamında 17 Mayıs 2017 
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tarihine kadar Ortak Teknik Sekretaryadan bilgi talep 
edilebilir. Bu çerçevede, office@bsb.adrse.ro e-posta 
adresi üzerinden irtibata geçilebilir. 24 Mayıs 2017 
tarihine kadar Ortak Teknik Sekretarya tarafından 
bilgilendirme yapılacaktır. 31 Mayıs 2017 tarihine 
kadar ise proje başvuruları kabul edilecektir.

Teklif çağrısı duyurusu ve başvuru paketine http://
blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-
for-proposals/ adresinden ulaşılabilir.

ERASMUS+ SEKTÖREL
BECERİ ORTAKLIKLARI
ÇAĞRISI YAYINLANDI

Avrupa Komisyonu; Erasmus+ merkezi çağrılar 
kapsamında yer alan “Sektörel Beceri Ortaklıkları” 
çağrısı yayınlandı. Başvurusu Yürütme Ajansı 
tarafından alınacak çağrı için son başvuru tarihi 2 
Mayıs 2017’dir.
Sektörel Beceri Ortaklıkları çağrısı ile  belli bir 
ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu 
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sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla 
mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki 
eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırılmasına 
yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Sektörel Beceri Ortaklıkları kapsamında üç farklı 
faaliyet altında projeler desteklenecektir:
Lot 1: Belli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarının 
ve eksikliklerin tanımlanması,
Lot 2: Ortak bir mesleki eğitim müfredatının 
tasarlanması ve uygulanması,
Lot 3: Sektörel becerilere yönelik yeni bir stratejik 
yaklaşımın uygulanması için işbirliklerinin 
desteklenmesi

Ortaklık sayısı, kompozisyonu ve başvuru yapmaya 
uygun kurum/kuruluşun türü başvuru yapılacak 
faaliyetin türüne göre farklılık göstermekle beraber, 
çağrı aşağıdaki kurum ve kuruluşların başvurusuna 
açıktır:

-Mesleki eğitim sağlayan kamu veya özel kuruluşlar,
-Sektöre özel uzmanlığa sahip ve belirli bir sektör için/ 
sektörde temsilci olan kamu veya özel teşekküller, 

(Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde)
-Eğitim ve öğretim sistemlerinden sorumlu kamu veya 
özel kuruluşlar (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde)
Sektörel Beceri Ortaklıkları teklif çağrısı, başvuru 
formu, başvuru rehberi  için

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/
sector-skills-alliances-eacea-042017_en

Değerli Akademisyenler,

Şubat ayı sayısında güzel bir haberi sizlerle paylaşmak 
istiyoruz.

Yeni çıkan patent kanununa göre Üniversitelerde 

patent başvurunda bulunacak akademisyenlere  en az  
% 30 oranında pay sahipliği tanınması öngörülürken , 
bu oran KTÜ yönetim kurulunun almış olduğu kararla 
patentlerde akademisyenlerde  % 70 oranına çıkarılmış 
bulunmaktadır. Alınan bu kararla   üniversite ise  % 
30 oranında pay sahipliği elde etmektedir. Rektörlük 
bu kararı ile, akademisyenlerimizin patent alma ve 
bunu ticarileştirme konusunda elinden gelen her türlü 
desteği sürdürdüğünü açıkça beyan etmektedir.

Bunun yanında Tübitak 1601 TTO altyapılarını 
destekleme programı çerçevesinde TTO olarak 
hazırlamış olduğumuz 1601 projesi için
Tübitak’a ön başvuru yapılmıştır. Bu projenin Tübitak
tarafından desteklenmesi durumunda, özellikle 
Modul 2 (Destek Programlarından Yararlanmaya 
Yönelik  Hizmetler)     ve Modul 3’de ( Üniversite-
Sanayii İşbirliği Hizmetleri) yeni personel istihdamı ile 
birlikte KTÜ TTO hizmetlerinin gerek üniversite içinde 
ve gerekse sanayide  daha geniş bir alana yayılması 
öngörülmektedir. 

KTÜ TTO’DAN GÜZEL
HABERLER VAR
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