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Aktif fon kaynaklarını duyurur
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Üniversite Sanayi iş birliğini 
geliştirici planlamalar yapar 
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Vizyonumuz
Ar-Ge kültürünü yaygınlaştırmak 
uzun vadede üniversitemizi proje başarı 
endekslerinde üst sıralara taşımaktır.

Misyonumuz
Devam eden projelerinizin işleyiş sürecinde 
karşılaşabileceğiniz sorunların (bursiyerler, 
raporlar vb.) çözümü için yardım alabilirsiniz.



Nasıl Çalışır? 
Üniversitede proje kültürünü geliştirmek, 
stratejik öncelikler ve planlar doğrultusunda 
araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin 
sayısını artırmak amacıyla Akademisyenleri 
proje hazırlamaya teşvik eder.

Ulusal ve uluslararası proje çağrılarını takip 
ederek ilgili birim ve akademisyenleri 
bilgilendirir.

TÜBİTAK, AB vb. ulusal ve uluslararası 
kuruluşlar ile işbirliği yapar, ortak çalışmalar 
planlar,  konferans, kongre ve bilimsel 
toplantılar düzenler.

Özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik 
konularında proje sahiplerine, danışmanlık, 
bilgilendirme ve mentörlük hizmetleri verir, 
proje hazırlama, sunma ve yönetimi 
konularında eğitim çalışmaları yapar.

Kamu ve özel kuruluşlardan proje hazırlama 
ve uygulama süreçlerine ilişkin gelen talepleri 
ön değerlendirmeye tabi tutarak üniversitenin 
ilgili birimlerine yönlendirir.

Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirici 
planlamalarda bulunur; sanayi 
kuruluşlarından ve iş dünyasından gelen istek 
ve öneriler kapsamında üniversitenin öğretim 
elemanları ve ilgili birimlerini bu alanlarda 
projeler hazırlamaya teşvik eder.

Bir Fikriniz mi Var ?

Proje fikrinizle ofisimize gelebilir; proje yazımı 
ve başvurabileceğiniz fon kaynakları hakkın-
da danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bilimsel Destek

Gizlilik ve etik kurallara dikkat edilerek, 
projelerinizin özet, kapsam, yaygın etki, özgün 
değer vs. bölümlerinin "bilimsel olarak” 
incelenmesini sağlayabilir, önerileri rapor 
olarak alabilirsiniz.

Teknik Destek

Projeleriniz için başvuru öncesi ve kabulünden 
sonra danışmanlık ve bilgilendirme 
konularında profesyonel destek alabilirsiniz.

Aktif Projeler

Devam eden projelerinizin işleyiş sürecinde 
karşılaşabileceğiniz sorunların (bursiyerler, 
raporlar vb.) çözümü için yardım alabilirsiniz.

Gerekli Evraklar

Başvuracağınız programa yönelik temin 
etmeniz gereken evraklar (etik kurul, resmi 
izin, proformalar vs.) için ofisimizden yardım 
alabilirsiniz.

Yol Haritası

Ofisimize gelerek, fikir aşamasından kabul 
aşamasına kadar, projenizi hayata geçirirken 
izlemeniz gereken tüm basamaklar için yol 
haritasını belirleyebilirsiniz.


