
 

Tanıtım, Eğitim ve 
Bilgilendirme  

Diğer modül faaliyetleri 
için temel teşkil eden 
bir yapıda iş dünyası 
ile ilişkiler kurmak 
ve mevcut ilişkileri ge-
liştirmek adına faaliyet-
ler yürütülmektedir.  

HİZMETLERİMİZ  

  Teknoloji Transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya 
başka bir yerde uygulamaya aktarıldığı süreç olarak tanımlanabilir.  

  Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir 
şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır.  Üniversiteler, 
araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sa-
nayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterirler. 

HAZİRAN 2015  

E -BÜLTEN  

  Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri 
Destekleme Programından hibe almaya 2015 yılı itibariyle hak kazanmıştır. 1513 Prog-
ramı kapsamında Çankaya Üniversitesi TTO üzerinden yapılacak faaliyetler 10 yıl süreyle 
TÜBİTAK tarafından desteklenecektir.  

Destek Programları 

Çankaya Üniversitesi 
akademisyenlerine, 
mezunlarına ve öğren-
cilerine projelerini ge-
liştirmesinde, oluştur-
masında, proje başvu-
ru dosyasının hazırlan-
masında, proje hibe 
destek sözleşmelerinin 
imzalanmasında ve 
projelerin yönetilmesin-
de idari, mali ve hukuki 
her türlü desteği sağla-
maya çalışmaktadır. 

 

Üniversite-Sanayi 
İşbirliği  

Amaç, Sanayi ile üni-
versiteyi buluşturarak 
Ar-Ge proje hizmetleri-
ni etkin ve sonuç odaklı 
olarak sunabilmek ve 
sanayi kuruluşlarına ve 
KOBİ’lere yönelik da-
nışmanlık faaliyetlerinin 
üniversitede bulunan 
akademisyenlerle or-
taklaşa olarak yürütül-
mesini sağlamaktır.  

 

 

 

 

 

 
Fikri Sınai Hakların 

Yönetimi 

Çankaya Üniversite-
si’nin Fikri Mülkiyet 
Hakları (FMH) kurum-
sal politikası, buluş 
yapan ve buluşu pa-
tentlenen akademis-
yenlere uygulanan 
teşvikler, FMH’ların 
koruma altına alınması, 
tescillenmesi ve ticari-
leştirilmesi, FMH gelir-
lerinin Çankaya Üniver-
sitesi ve buluşçular 
arasındaki paylaşımı 
çalışmalarını kapsa-
maktadır.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Girişimcilik 

ve Şirketleşme 
 

 Üniversite’de ve Üni-
versite ile ilişkili pay-
daşlar arasında girişim-
cilik kültürünün oluştu-
rulması, yaygınlaştırıl-
ması, girişimcilikle ilgili 
yeni programların oluş-
turulması ile girişimcili-
ğin artırılması, Üniver-
site çıkışlı firma (Spin-
Off)’ların kurulması ve 
teknoloji odaklı ürün 
geliştiren firmaların 
ortaya çıkmasını sağla-
maktır. 
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