
BİRİM ADI PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM REKTÖR YARDIMCISI (PROF.DR. İRFAN KAYMAZ)

A- FAALİYET KONULARI 
a. Proje Geliştirme ve Yönetimi

Özellikle üniversite-sanayi işbirliğine yönelik olmak üzere,

•Öğretim elemanları ve öğrencilere yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje 
tekliflerini duyurmak, proje yazma konusunda bilgilendirmek, teşvik etmek, proje yazma eğitimleri ve 
proje pazarları düzenlemek.
•Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin veya birimlerinin yürütücüsü olduğu projelere proje 
hazırlama, başvuru, revizyon, yürütme, raporlama, denetleme ve sonlandırma konusunda 
danışmanlık desteği vermek.
•Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak 
çalışmaları özendirmek, tanıtım etkinliklerini koordine etmek.
•Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, Ar-Ge ve yenilikçilik kapsamında 
değerlendirilebilecek konular öncelikli olmak üzere, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve 
araştırmacıları bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek.
•Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje teklif çağrıları için proje yazmak, başvuru sahibi olarak 
başvuruda bulunmak, kabul edilmesi durumunda projeyi yürütmek.

b. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi

•Öğretim elemanları ve öğrencilerin Üniversite ile ilişkilerinin devam ettiği dönem içerisinde 
geliştirdikleri buluşlara/hizmet buluşlarına ilişkin, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını (patent, faydalı 
model, endüstriyel tasarım gibi) ve bunlarla ilgili tescil süreçlerini yönetmek.
•Üniversitemiz ve Danışman vekil firma arasındaki koordinasyonu sağlamak.
•Patent /Faydalı Model başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme eğitimleri düzenlemek.
•Üniversitemiz Fikri Sınai Mülkiyet Kurulunun toplantılarını organize etmek ve alınan kararların 
uygulanmasına yönelik ilgili işlem adımlarının takibini yapmak.

c. Girişimcilik Faaliyetlerinin Yönetimi
•Bilginin ürüne dönüşmesi amacıyla başta üniversitemiz akademisyen ve öğrencileri olmak üzere 
teknolojik ve yenilikçi iş fikri sahibi herkese girişimcilik ve şirketleşme alanlarında bilgilendirme, 
danışmanlık ve destek hizmetleri vermek.
•Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması adına, ETÜ öğrencilerine, 
akademisyenlerine ve teknolojik tabanlı iş fikri olan kişilere yönelik çalışmaları (etkinlik, yarışma, 
toplantı, seminer, konferansvb.) yürütmek. 
•Yenilikçi iş fikriyle başvuran firma yada girişimcinin fikrinin şekillenmesi ve geliştirilmesi aşamasında 
ETÜ Kristal’e yönlendirilmesini sağlamak.
•ETÜ Kristal de yer alan uygun girişimci adaylarının Erzurum TTO hizmetlerinden yararlanmasını 
sağlamak.
B- GÖREVLERİ
•Teknoloji ve yenilik stratejisi kapsamında ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatlarının 
duyurulması,
•Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yapılan projelerin başvuru süreçlerinin koordinasyonunun 
sağlanması, revizyon istenen veya reddedilen projelerin yeniden yapılandırılması,
•Akademisyenlerin Ar-Ge’ye yönelik çalışmalar yapması konusunda faaliyetler yürütülmesi,
•Öğrencilerin, girişimcilerin teknolojiye dayalı projeler geliştirmelerine, teşvik ve destek 
programlarından faydalanmalarına destek olunması,
•Proje çıktılarının ticarileştirilmesi ve lisanslanması amacıyla destek verilmesi,
•Girişimcilik ve inovasyon konularında farkındalığı artırmak için akademisyenlerin, girişimcilerin, 
yatırımcıların ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmesinin sağlanması,
•Gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklere yönelik dönemlik faaliyet raporlarının hazırlanması.


