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5. ULUSLARARASI KOÜ TTO 2019 AR-GE PROJE PAZARI 

KATILIM KOŞULLARI 

 

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 faaliyete katılım ve başvuru 

koşulları aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

1. Başvurular www.koutto/projepazarı2019 adlı benner tıklanarak açılan sitedeki adımlar izlenerek 

yapılır. 

2. Proje hakkında bilgiler doldurulur ekine projenin metni eklenir, ayrıca belirtilen Template Master 

formunu indirip dolduran adaylar ilgili formu son başvuru tarihine kadar “ ttokocaeli@gmail.com,“ 

ve " projepazari@koutto.com, " adresine göndermelidirler. 

3. Proje Pazar’ı tüm öğrencilere, mezunlara, girişimci adaylarına, Akademisyenlere, İşletmelerin 

ve Araştırma Kuruluşların personellerinin katılımına açıktır. 

4.  Proje Pazarı'na grup olarak katılım mümkündür. Grup katılımında temsilci olarak bir katılımcının 

proje temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir. 
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ULUSLARARASI KOU TTO 2019 AR-GE PROJE PAZARI 

ZİRVESİ KATILIM ŞARTNAMESİ 

 

Proje önerisinin hangi kategoride yer aldığımı, daha önce ticarileşmediğini, fikri mülkiyet haklarının 

tarafıma ait olduğunu, etkinlik sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 

ve Kocaeli Üniversitesi  Teknoloji Transfer Ofisi (KOÜ TTO) tarafından yapılan anketlere 5 yıl süreyle 

düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin doğruluğunu, tarafıma ait nüfus cüzdanı ve / veya 

pasaport fotokopisini (yabancı katılımcılar için pasaport fotokopisi, öğrenci ise öğrenci belgesi) ibraz 

edeceğimi, ödülün proje başvurusunda yer alan tüm ekip üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılarak 

verilmesini (ödüle hak kazanan her bir ekip üyesince aksi yönde yazılı ve imzalı muvafakatname en geç 

ödüllerin açıklanmasını müteakip iki hafta içerisinde KOÜ TTO’ya ibraz edilmediği sürece) kabul ettiğimi, 

proje pazarı yazım kılavuzu ve “Proje Pazarı Etkinliği Hakkında Açıklamalar” başlığı altında belirtilen 

koşulları okuyup, anlayıp kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.  

 

Ayrıca etkinlik süresince ve Ödül değerlendirme saatleri boyunca da proje posterimin başında yer 

alacağımı kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.  

Proje Konusu 
 

Elektrik,   Elektronik,   Bilişim,    
Biyoteknoloji,   Tarım,    Çevre,     
Gıda,    Makine,  Malzeme,    
Metalürji,   Kimya,    Savunma Sanayii 

Proje Adı  

Proje Yöneticisi : 

 

Katılımcı 

Öğrenci: 

Akademisyen: 

Serbest /Firma: 
 

: 

Proje Ekip Üyeleri 

(Adı, Soyadı) 

:  

Adres : 

Cep Tel : 

E-posta   

Adı Soyadı / TC No. 

İmza 

 

 

 

 


