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5. ULUSLARARASI KOÜ TTO 2019 AR-GE PROJE PAZARI 

DUYURUSU 

 

Kocaeli Üniversitesi, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü, Kocaeli 

Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası ve KOÜ Teknopark işbirliği ile 

5. ULUSLARARASI KOU TTO 2019 AR-GE PROJE PAZARI adlı faaliyeti planlamıştır. 

 

Elektrik, Elektronik Teknolojileri (ELOTEG), Bilişim Teknolojileri (BİLTEG), Biyoteknoloji, Tarım, Çevre 

ve Gıda Teknolojileri Grubu (BİYOTEG), Makine, İmalat Teknolojileri (MAKİTEG), Malzeme, Metalürji 

ve Kimya Teknolojileri Grubu (METATEG) ve Savunma Sanayisi Teknolojik alanlarda başvurular alınır, 

sergilenir ve değerlendirilir. 

 

Katılım Esasları 

• Proje pazarına katılım ücretsizdir. 

• Proje özetleri ve poster sunum taslakları 04 Kasım 2018 tarihine saat 17.29 ‘a kadar gönderilmesi 

gerekmektedir. (Detay kurallar “Ar-Ge Proje Pazarı 19 Proje Önerisi Yazım Kılavuzu” dosyasında bulunmaktadır.) 

• Proje özeti değerlendirme sonucu ön değerlendirmeyi geçen proje önerileri http://koutto.com, 

http://koutto.com/ar-ge-proje-pazari/ web sayfasında ilan edilecektir ve mail ile duyurulacaktır. 

• Proje özetleri ve posterler başvuran tarafından hazırlanarak ttokocaeli@gmail.com, 

projepazari@koutto.com, adresine Proje özetleri Word ve Posterler Power Point formatında 

gönderilecektir. Prototip sergilemek isteyen katılımcılar etkinlik günü beraberlerinde getirebilirler. 

• Üniversite ve araştırma kuruluşlarından il dışı katılımcıları için sınırlı sayıda ulaşım ve konaklama 

giderleri, TÜBİTAK desteği ile karşılanacaktır. 

• Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi ve özet kitapçığı verilecektir. 

• Proje sahiplerinden en az birinin projenin değerlendirilme sırasında hazır bulunması gerekmektedir. 

• Posterler 70 cm (genişlik) x 100 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır, İsteyen katılımcıların 

posterleri KOÜ TTO tarafından ücretsiz basılabilecektir. Prototip hazırlamada malzeme ve ölçek 

sınırlaması yoktur. 

• Proje önerileri Türkçe veya İngilizce yapılabilir. 

• Proje Pazarı etkinliğine daha önce ödül almış projeler katılabilir, fakat bu projeler herhangi bir 

kategoride ödül alamayacaktır. 

• Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır. 
 

• İnternet Sitesi ve Online Başvuru İçin: 

• http://koutto.com,   http://koutto.com/ar-ge-proje-pazari/,  

• ttokocaeli@gmail.com,  projepazari@koutto.com 

• Tel: 0262 303 38 87,    0507 004 28 61  
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AR-GE PROJE PAZARI ’19 SAĞLANAN İMKANLAR 

Ödül desteği 

Ödüller Öğrenci, Akademisyen ve Serbest Katılım şeklinde 

değerlendirilecektir.  

Ayrıca, Toplum yararına proje içinde ödül planlanmıştır. Her bir katılım 

derece için ödül miktarı 05 Kasım 2019 tarihinde yayınlanacaktır. 

BAP, 

Hızlı Desteği 

Öğretim Üyelerinin projeleri 85 puan ve üstü alan girişimlere KOÜ BAP 

veya Hızlı Destek fonuna başvuru desteği 

KOÜ TTO ile İşbirliği 

İmkanı 

Poster sunumu yapılan Proje Önerisi (PÖ) sahibi kişi/ekiplerin projeleri 

Teknopark sergi alanlarında sergilenme ve yatırımcılara tanıtma 

İkili Görüşme desteği 
Poster sunumu yapılan PÖ sahibi kişi/ekiplerin projelerinin proje pazarı 

(PP) süresince ve SANTEK 2019 süresince ikili görüşmeler desteği 

Match4Industry 2019 

katılım ve yabancı 

girişimcilerle görüşme 

Poster sunumu yapılan proje önerisi sahibi kişi/ekiplerin projelerinin PP 

süresince ve SANTEK 2019 süresince Match4Industry’e 2019 katılım ve 

yabancı girişimciler ile görüşme desteği 

Ön kuluçkaya kabul 

ve Yoğun Mentörlük 

Desteği: 

Poster sunumu yapılan proje önerisi sahibi kişi/ekiplerin projelerinin 1 yıl 

süre ile KOÜ Teknopark alanındaki ön kuluçka merkezinden ücretsiz 

yararlanma ve bu süre içerisinde KOU TTO girişimcilik ekibi/mentörleri ile 

haftalık tematik mentör oturumlarına katılım desteği 

Temel Girişimcilik 

Eğitimleri: 

Poster sunumu yapılan proje önerisi sahibi kişi/ekiplerin Yalın Girişimcilik, İş 

Modeli Kanvası gibi temel girişimcilik yetkinliklerini geliştirmelerini 

sağlayacak 3 günlük eğitim kampına katılım imkanı 

Network imkanları 

desteği 

Poster sunumu yapılan proje öneri/proje bilgileri Kocaeli Sanayi Odası, 

Kocaeli Ticaret Odası MARKA vb. kurumların networkuyla İşletmelere 

sunma imkanı. 

KOÜ TP Ön kuluçka / 

Kuluçka test merkezi 

desteklerine erişim 

Teknopark Ön kuluçka / Kuluçka alanında kurulu test merkezi erken aşama 

prototipleme ve asarım yazılımlarından 6 ay ücretsiz faydalanma imkanı 

KOÜ TTO Partner Ağı 

Desteklerine Erişim: 

Proje önerisi sahipleri için KOÜ TTO iş ortaklarınca (Patent vekilleri ve KOÜ 

TP) sağlanan indirimli/ücretsiz hizmetleri yararlanma hakkı 

KOÜ TTO Yatırımcı 

Ağlarına Erişim 

Proje önerisinde bulunan ve işlerini geliştiren girişimler için melek yatırım 

ağları ve erken aşama yatırım şirketleri ile bir araya gelme fırsatı. 

 


	Katılım Esasları

