Ofis, 2005 yılında
• Üniversite içinde her düzeyde Ar- Ge kültürünü geliştirmek ve yaymak,
• Üniversitenin öz kaynaklarıyla finanse edilen araştırma projelerinin planlama ve koordinasyonunu
sağlamak,
• Dış destekli hibe programlarına başvuru ve yürütme
süreçlerinde araştırmacılara idari destek sağlamak,
• Üniversite sanayi işbirliği kapsamında iş dünyası ve
sanayi ile iletişime geçerek uygulamalı araştırma
projelerinin geliştirilmesi, planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
• Projeler sonucunda elde edilen çıktıların katma
değer yaratacak hale dönüştürülmesi için gerekli
adımları atmak

Üçüncü kuşak üniversite olma yolunda
önemli adımlar atan Atılım Üniversitesi’nde, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)
ve Teknoloji yönetim ve koordinasyon
faaliyetleri Atılım Üniversitesi Araştırma
Geliştirme ve Danışmanlık ve Teknoloji
Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO) tarafından
yürütülmektedir.

amaçlarıyla kurulmuş olup, 2015 yılından itibaren TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme
Programı kapsamında desteklenen 25 üniversiteden
biri, 2017 yılı başından itibaren ise Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı kapsamında desteklenen 25
üniversiteden biri olmuştur.

www.atilim.edu.tr/tr/argeda
argedatto@atilim.edu.tr
Atılım Üniversitesi Yerleşkesi
Mühendislik Bölümü 1. Kat
argeda-tto
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ARGEDA-TTO, Üniversitede var olan
veya yapılan araştırmalarla elde edilen
deneyimin, tecrübenin ve bilginin en
verimli şekilde kullanılmasına olanak
tanır. Bu sayede Üniversitede yapılmakta
olan araştırmalar neticesinde ortaya
çıkan teknolojinin veya sonuçların, ticari
değer kazanarak ihtiyaç duyan kurum ve
kuruluşlarca kullanılmasını sağlar.

ARGEDA-TTO tarafından, akademisyen,
sanayici, girişimci ve öğrencilere sunulan
olanaklara göz atın.

SANAYİCİLER İÇİN
• Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde proje geliştirme desteği sağlar.
• TÜBİTAK TEYDEB destek programları için danışmanlık hizmetleri verir.
• Üniversite merkezleri ve laboratuvarlarında Ar-Ge,
prototip geliştirme, test ve analiz hizmetleri sağlar.
• Organize Sanayi Bölgeleri, kümelenmeler, dernekler
ile proje geliştirme ve eğitim amaçlı işbirlikleri gerçekleştirir.
• Lisanslı teknolojiye dayalı ürünler geliştirmek isteyen şirketler ile uzun vadeli ilişkiler kurulmasına imkan verir.

AKADEMİSYENLER İÇİN
• Destek programları hakkında bilgilendirme ve projelendirme desteği sağlar.
• Proje çıktılarının ticarileştirilmesi amacı ile sanayi
işbirliği yol haritası belirler.
• Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde akademisyen firma eşleşme, görüşme ve işbirliği desteği sağlar.
• Üretilen yenilikçi teknoloji ve fikri mülkiyetin üçüncü
şahıslara resmi olarak lisanslama ve takibini yapar.
• Üniversitemiz akademisyenlerinin girişimcilik faaliyetleri ve şirket kurma desteği verir.

GİRİŞİMCİLER İÇİN
• TÜBİTAK BİGG desteğiyle kurulacak ya da faaliyette
olan firmalara; destek programlarına yönelik bilgilendirme desteği, proje eğitimi ve akademik danışmanlık desteği sağlar.
• Fikri mülkiyet çalışmaları ve girişimci akademisyenlere yönelik danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirir.
• Girişimci öğrencilerden, fikir aşamasındaki girişimcilere; KOBİ’lerden, sosyal girişimcilere kadar girişimcilik faaliyetlerini destekler.
• Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini,
BİGG Programı Uygulayıcı Kuruluşu olarak destekler
ve yürütür.

ÖĞRENCİLER İÇİN
• Lisans Araştırma Projeleri desteği sağlar.
• Ön kuluçka merkezimizle öğrencilerimize; ücretsiz
çalışma ofisi, ofis araçları, internet, Üniversite’nin
teknolojik alt yapı desteği ve laboratuvarları kullanabilme imkânları sağlar.
• Öğrenciler tarafından üretilen yenilikçi teknolojileri değerlendirme, çalışmalarını yürütme ve tanıtım/bilgilendirme yapar.
• Öğrencilere yönelik teknoloji odaklı iş fikri yarışmaları düzenler.

• PROJE DESTEKLERI
• ÜNIVERSITE-SANAYI İŞBIRLIĞI
•FIKRI MÜLKIYET VE
TICARILEŞTIRME
• GIRIŞIMCILIK VE ŞIRKETLEŞME
• TANITIM, BILGILENDIRME VE
EĞITIM

