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1. GENEL BİLGİLER 
 

Misyon ve Vizyon 
 

Trabzon Üniversitesi Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi; 

kuruluş amacı ve gerekçesi doğrultusunda misyon ve vizyonunu oluşturmuştur. 

Birimimiz Misyonu: 

Üniversite-Toplum, Üniversite-Sektör ve Üniversite-Sanayi arasında bir köprü vazifesi 

üstlenerek, ilgili iç ve dış destek birimleriyle uyum içerinde çalışarak sürdürülebilir işbirlikleri 

sağlamak misyonu ile hareket etmektedir. Paydaşlara yönelik tanıtım, bilgilendirme ve 

teknoloji transfere yönelik farkındalığı ve yetkinliklerini arttırmak, eğitim hizmetleriyle 

desteklemek, üniversitenin ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmasını 

sağlamaya yönelik çalışmaların yönetimi desteklemektedir. Tüm bu faaliyetlere ek olarak bu 

yönde danışmanlık hizmeti vermek, fikri sınai mülkiyet hakları ve lisanslama hizmetlerini etkin 

bir şekilde yönetmek, üniversite ve bölgede girişimcilik ve şirketleşme ekosisteminin 

yerleşmesine, gelişmesine katkıda bulunmak, öğrenci ve akademisyenlerin şirketleşme 

süreçlerine destek olmak misyonumuz çerçevesindedir. 

Birimimiz Vizyonu: 

Türkiye’de sosyal bilimler ağırlıklı olarak öne çıkan üniversitelerinden olan Trabzon 

Üniversitesi’ni teknoloji transferinde üst sıralara taşımayı ve üniversitenin sahip olduğu bilgi 

ve teknoloji birikimini topluma, sanayiye ve sektöre aktarabilmek adına bir paydaş olması 

hedeflenmektedir. Üniversite-Toplum, Üniversite- Sektör ve Üniversite-Sanayi işbirliğini 

geliştirme kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla teknoloji transferi kültürünün 

gelişmesine ve sürdürülebilir olmasına destek sağlanması birimin vizyonunu oluşturmaktadır. 

 

Birimimiz Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
 

Kuruluş Amacı: 

Trabzon üniversitesi - Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(TRÜ-TTM),  Eylül 2019 'da senato kararıyla Trabzon Üniversitesi bünyesinde resmi bir birim 

olarak kurulmuştur. Birim, Trabzon Üniversitesinin araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle 

nitelikli ürün ve hizmetler üreten bir üniversite olma misyonunu gerçekleştirmek üzere önemli 

destek mekanizmalarından biri olarak gündeme gelmiş ve faaliyete geçirilmiştir. 

 

Merkezin amacı, Üniversitede üretilen bilginin kamu kurumları, özel kuruluşlar gibi paydaşlara 

ve topluma aktarılması ile ticarileştirilmesini sağlamak, Üniversite ve paydaşlar arasındaki iş 

birliği ve etkileşimi artırmak, proje desteklerine dair eğitimler vermek, danışmanlık hizmeti 

sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir ekosistemin oluşmasına 

yönelik çalışmalar yürütmektir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından 

araştırmacıları, eğitimcileri, öğrencileri ve paydaş kuruluşları yararlandırmaya yönelik 

hizmetler sağlamak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yaygınlaştırılması, yönetilmesi ve 

ticarileştirilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik 

faaliyetlerini desteklemek, teşvik etmek, Merkez faaliyetlerini şehir ve bölgedeki aktörlerle 

paylaşıp yaygınlaştırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak da amaçları arasındadır. 

Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

• Üniversite bünyesinde teknoloji transferi konusunda farkındalık oluşturmak, bu alanda 

tanıtımlar yapmak, Merkezin faaliyet alanlarında eğitimler vermek ya da organize etmek. 
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• Üniversitedeki araştırmacılar ve paydaşlar hakkında envanter çalışması yaparak 

eşleştirmeler için veri tabanı oluşturmak, bu verilere dayanarak paydaş-akademisyen 

eşleştirmelerini yapmak, fon kaynakları doğrultusunda Üniversite-paydaş iş birliğinde 

projeler organize etmek, akademisyen-paydaş ortaklığında Ar-Ge projeleri yürütülmesine 

destek olmak, teşvik etmek, eşleştirmek, ortak Ar-Ge sözleşmelerinin yapılmasına aracılık 

etmek, bu sözleşmelerin yürütülmesini gözetmek ve olası sorunlara yönelik çözüm 

önerileri geliştirmek, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulmasına destek olmak ve 

devamında bu merkezler için proje yapmak üzere akademisyen eşleştirmelerini sağlamak. 

• Paydaşlarına ulusal ve uluslararası fonları duyurmak, bunlar hakkında bilgi vermek,  fon 

kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, 

başvuru ve yürütülmesi hakkında destek olmak. 

• Patentler ve fikri haklar konusunda farkındalık oluşturmak, tescil başvurusu konusunda 

teşvik etmek, ön araştırmalarını yapmak/yaptırmak, tescil sürecinde destek olmak, 

tescillenenlerin ticarileşme süreçlerine katkıda bulunmak. 

• Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danışmanlık 

sözleşmeleri yapmak ve yapılmasına aracılık etmek. 

• Kurumda ve bölgede girişimcilik ve şirketleşme ekosisteminin yerleşmesine, gelişmesine 

katkıda bulunmak, öğrenci ve akademisyenlerin şirketleşme süreçlerine destek olmak, 

teknokentler ile iletişim halinde bu süreçleri koordine etmek. 

• Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü araştırmaların 

paydaşların kullanımına açılması ve paydaş odaklı tezlerin yapılmasını teşvik etmek. 

• Faaliyet alanlarında ulusal/uluslararası fuarlar, kongreler ve çalıştaylar düzenlemek. 

• Fikir aşamasından, proje, prototip ve ürün aşamasına kadar geçen süreçte Ar-Ge, 

inovasyon, teknoloji transferi, patentleme/lisanslama ve ticarileşme konularında destek 

olmak. 

• Ön kuluçka hizmetleri vererek girişimcileri kuluçka ve şirket aşaması öncesinde 

hazırlamak. 

• Öğretim elemanlarına, öğrencilere ve talep eden dış paydaşlara yönelik ulusal ve 

uluslararası proje hazırlama eğitimleri düzenlemek. 

• Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları, aylık bültenleri 

yayınlamak. 

• Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile iş birliği içinde çalışarak bu birimin 

çalışmalarına destek olmak. 

• Merkezin amacı doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer 

çalışmaları yapmak. 

• Merkez, birinci fıkrada belirtilenler dışındaki faaliyetleri, amaçları doğrultusunda olmak 

kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile yapabilir. 

 

 

İdareye İlişkin Bilgiler 

Fiziksel Yapı 
Toplamda 80m2 merkez çalışmalarını yürütmek amacıyla kullanılan alan Fatih Eğitim 

Fakültesi Blok Zemin katta yer almakta olup planı aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 1. TRÜ-TTM Fiziksel Alanı 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Merkezde müdür ve müdür yardımcısının ve personellerden birinin kullanımına tahsis edilmiş 

üç adet masaüstü bilgisayar ve idari amaçlı kullanmak üzere bir adet yazıcı bulunmaktadır. 

İnsan Kaynakları 

Merkez bünyesindeki personelin bilgisi aşağıdaki gibidir. 

• Müdür: Doç. Dr. Zeynep TATLI 

• Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOKOÇ 

• Uzman Personel: Arş. Gör. Dr. Tuğba BAHÇEKAPILI ÖZDEMİR (13 b/4 ile 

görevlendirme) 

• Uzman Personel: Öğr. Gör. Göksel ÇELENK 
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2. FAALİYETLER 
Kurumsal çalışmalar ve bilgilendirme faaliyetleri 
 

Web Sitenin Kullanımı 
Web site aracılığıyla ilgili haberler, bilgilendirme ve duyurular paylaşılmaktadır. 

Gerçekleştirilen eğitimlerin video kayıtları ya da eğitim dokümanları web sayfası aracılığıyla 

paylaşılmaktadır. 

 

Kurumsal Bilgilendirme E-postaları 
Birimimiz görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde proje ve hibe çağrıları, girişimcilik 

etkinlikleri, konferans davetiyeleri gibi hususlarla ilgili üniversite akademisyenlerimize 

kurumsal bilgilendirme e-postaları gönderilmiştir. 25.01.20201 tarihine kadar 22 adet kurumsal 

e-posta gönderimi yapılmıştır.  

 

Araştırmacı Bilgileri Veritabanı 
Üniversitemizin ulusal ve uluslararası destek 

programlarından yararlanmasını desteklemek amacıyla 

araştırmacıların bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı 

oluşturma çalışması gerçekleştirilmiştir. Böylece araştırma 

alanlarını ve ilgili diğer bilgilerini içeren veri tabanı 

aracılığıyla proje çağrılarının ilgili araştırmacılara 

yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması 

halinde planlanan projeler için araştırma alanıyla ilgili 

akademisyenlere erişim kolaylaşacaktır. Bu kapsamda 228 

akademisyene ait bilgiler kaydedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Ziyaretleri 

Birimimizin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması, akademisyenlerle buluşma ve ilgili 

proje desteklerine yönelik bilgilendirmelerin sağlanması amacıyla üniversitemiz birimlerinde 

toplantıların düzenlenmesi planlanmış ve bu toplantıların ilki 20 Ocak’ta Turizm ve Otelcilik 

Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşmiştir. Bu toplantılarda TÜBİTAK Proje desteklerine 

yönelik bilgilendirmeler sağlanmıştır. Sırasıyla İlahiyat Fakültesi ve tüm Meslek 

Yüksekokullarının katılımıyla Vakfıkebir MYO’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
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Resim 1. TRÜ-TTM Bölüm Toplantıları 

 

Yürütülen Etkinlikler 

Bölge Üniversiteleriyle Ortak Yürütülen Çalışmalar 

Bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik hedefle bağlantılı olarak DOKA 

iş birliğinde bölge üniversiteleriyle yürütülen çalışmalarda TRU-TTM olarak paydaş olarak yer 

alınmakta ve düzenlenen toplantılara düzenli olarak katılım sağlanmaktadır. Bu doğrultuda 

paydaşı olduğumuz TR90 Girişimcilik Koordinasyon Kurulu kapsamında aşağıda belirtilen 

toplantılara katılım sağlanmıştır. Bu toplantıların birine TRU-TTM olarak ev sahipliği 

yapılmıştır. 

 

• 2020.02.25 KTU-TTM Ev sahipliğinde 

• 2020.05.14 TRU-TTM Ev sahipliğinde 

• 2020.07.16 DOKA Ev sahipliğinde 

• 2020.09.10 RTEU TTM Ev sahipliğinde 

• 2020.11.10 RTEU TTM Ev sahipliğinde 

 

 

Proje Eğitimleri 

Proje Eğitimleri kapsamında; 

 

• 12 Şubat 2020 tarihinde 13:00-16:30 saatleri arasında "Avrupa Birliği Projelerine 

Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi" gerçekleştirilmiştir. AB projeleri konusunda KTU-

TTM’den tecrübeli proje uzmanları tarafından verilen eğitimin programı aşağıda yer 

almaktadır. 
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                                               Eğitimin İçeriği 

AB Programlarının Kısa Tanıtımı 

Çağrı Takibi ve Çağrı Rehberlerinde Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar 

Çay- Kahve Arası 

Participant Portal Kullanımı 

Ortak Arama Platformları 

Güçlü Konsorsiyum Oluşturma Teknikleri 

Çay-Kahve Arası 

TÜBİTAK Seyahat, Burs ve Ödül Destekleri 

COST Programı 

 

Gerçekleştirilen eğitim sonrasında; 

 

• Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. 

Dr. Şule Yüksel ÖZMEN; COST Programı’nın “CA18204 Dynamics 

of placemaking and digitization in Europe´s cities” isimli aksiyonuna MC olarak 

atanmıştır. 

• Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü akademsiyenlerinin 

Erasmus + KA2 Yükseköğretim (KA203) kapsamında proje yazımına destek 

verilerek başvuru yapılmıştır. 

 

• Ulusal Ajans ile işbirliği sağlanarak 30 Kasım 2020 tarihinde 11:00- 13:30 saatleri 

arasında Ulusal Ajans tarafından "Erasmus+ Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı" 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen eğitimde aşağıdaki başlıklar ele alınmıştır. 

 
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

• T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet 

Burs Programı kapsamında 21 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’da çevrimiçi platform 

(ZOOM) üzerinden tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 

• TÜBİTAK’ın “1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı tanıtımı ve başvuru 

sürecine yönelik 2 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi bilgilendirme toplantısı 

düzenlenmiştir. 

 

Saat Oturum  

11.00-11.20 Açılış Konuşmaları 

11:20-11:40 Türkiye Ulusal Ajansı’nın Genel Tanıtımı ve Temel Kavramlar   

11:40-12:00 Erasmus+ Programı Genel Tanıtımı ve Stratejiler; İyi Proje 
Hazırlamaya Yönelik İpuçları 

12:00-13:00 • Stratejik Ortaklık Projeleri  

• Bilgi Ortaklıkları 

• Sektörel Beceri Ortaklıkları 

• Kapasite Geliştirme Projeleri 

13:00-13:20 Proje Örnekleri 

13.20-13.30 Soru-Cevap Oturumu 

13.30 Kapanış 
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• Girişimcilik faaliyetleri kapsamında Girişimcilere özel FutureUP Hızlandırma 

Programına yönelik tanıtım ve eğitimler gerçekleştirilmiştir. Program, e-posta ve 

Trabzon Üniversitesi sosyal medya kanalları üzerinden duyurulmuştur. Ayrıca 

programı daha detaylı anlatabilmek adına 17 Aralık 2020 tarihinde Girişimcilik 

Sohbetleri" Webinarı gerçekleştirilmiştir. 

 
 

 

Proje Başvuruları 

TÜBİTAK Proje Destekleri 
 

• Üniversitemiz Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sakine Öngöz’ün ve Dr. Öğretim Üyesi 

Zeynep Tatlı’nın TUBİTAK ARDEB "Covid-19 ve Toplum: Salgının sosyal, beşeri ve 

ekonomik etkileri, sorunlar ve çözümler" çağrısı kapsamında önerdikleri 1001 kodlu 

projelerin desteklenmesine karar verilmiştir. Projelerinin desteklenmesinden dolayı 

akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 
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• TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" 

kapsamında 2020 yılı 1. döneminde sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar 

başvuru yapılmasına imkan sağlanan projeler kapsamında Üniversitemiz Fatih Eğitim 

Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim 

Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk’ün “Matematiksel Düşünmeyi 

Merkeze Alan Argümantasyon Tabanlı Bir Öğretimin Sınıf Kültürü Üzerindeki 

Etkisinin İncelenmesi: Sosyomatematiksel Normlar Üzerine Bir Çalışma” adlı projesi 

ile Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Medine Özmen’in “Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin 
İstatistiği Öğretme Bilgilerini Geliştirmeye Yönelik İstatistiksel Süreç Temelli Bir 

Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” adlı projesi 

desteklendi. 

 

• Erasmus+ Okul Eğitimi Programı, 2020 Yılı Ana Eylem 2 – İyi Uygulamaların 

Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201), kapsamında Trabzon 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan ve üniversitemiz Fatih 

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün de ortak olarak yer aldığı 2020-1-

TR01-KA201-094671 referans numaralı “İngilizce Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: 

Oyunlaştırma” isimli proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Projede 

ayrıca Trabzon Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Istituto di Istruzione Superiore 

“G. La Pira” (İtalya), Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo (Portekiz) ve 

Fakulteta za Organizacijske študije v Novem Mestu (Slovenya) eğitim kurumları 

konsorsiyum üyesi olarak yer almaktadır. 
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Birimimiz Adına Planlanan Etkinlikler  

Farkındalık ve Tanıtım Etkinlikleri 
 

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fakülte, Konservatuvar ve Meslek Yüksek Okulu 

birimlerinde; Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

faaliyetleri ile ilgili tanıtım yapılması, modül hizmetleri ile ilgili farkındalığın oluşturulması, 

birimimizin yapısı, hizmetleri ve etkinlikleri konusunda bilgilendirilmesi, ulusal/uluslararası 

destek programlarıyla ilgili güncel/açık proje ve hibe çağrılarının, yürütülen projelerin, başarılı 

çıktıları ve sonuçlarının bölge üniversitelerindeki araştırmacı/akademisyenlere duyurulması, 

proje desteği veren kurumlar ve proje çağrıları hakkında farkındalık oluşturulması amacı ile 

eğitim etkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. 

 

Bölüm Ziyaretleri 
 

Birimimizin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantıların 

arttırılması planlanmaktadır. 

 

Akademisyen Ziyaretleri 
 

Trabzon Üniversitesi bünyesinde görev yapan, birimimiz modül faaliyetlerine yönelik olarak 

yüksek potansiyel taşıyan ve araştırma alanları proje çağrılarına uygun akademisyenlerin 

birebir ziyaret edilmesi planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 


