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Kimdir?

13 Mart 2013 tarihinde Anadolu 
Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon 
Koordinasyon Birimi olarak faaliye-
te geçen ARİNKOM TTO, 2014 yılı 
Ocak ayından itibaren faaliyetlerine 
TÜBİTAK 1513 programı destekli bir 
arayüz olarak devam etmektedir.   
ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi, 
kısa adıyla ARİNKOM TTO;  Anadolu 
Üniversitesi bünyesinde Ar-Ge ve 
inovasyon yoluyla bilgi üretilmesi ve 
üretilen bilginin ekonomik ve sosyal 
faydaya dönüşmesi için çalışmakta-
dır. Üniversiteye ve sektöre proaktif 
olarak katkı sağlar ve bir köprü vazi-
fesi görür. Ayrıca bilginin ekonomik 
değere dönüşmesinde; öğretim 
elemanları, sektör temsilcileri, Ar-Ge 
fikri olan girişimciler ve öğrenciler 
arasında; “motivasyon”, “planlama”, 
“organize etme”, “gelişme” süreçlerini 
gerçekleştirmek üzere çalışan bir ile-
tişim koordinasyon kanalıdır. 

ARİNKOM TTO’nun temel amacı Es-
kişehir ve bölgesindeki araştırma, 
teknoloji geliştirme, inovasyon ve 
teknoloji tabanlı girişimcilik faali-

yetlerine ivme kazandırmak ve bağlı 
olduğu Anadolu Üniversitesi’nin tek-
noloji transfer ve bilginin ticarileşme 
potansiyelinin bölge, ülke ve dünya 
yararına en iyi şekilde kullanılmasını 
sağlamaktır.

ARİNKOM TTO’nun Kuruluşu…

Anadolu Üniversitesi, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından belir-
lenen “Üniversiteler Arası Girişimcilik 
ve Yenilikçilik Endeksi” sonuçlarına 
göre 2013 yılında girişimci ve yenilikçi 
üniversiteler sıralamasında 16. Sıraya 
yerleşmiştir.

Yakalanan bu ivme ile birlikte Anado-
lu Üniversitesi; TÜBİTAK tarafından 
duyurusu yapılan ve önemli bir hibe 
programı olan “TÜBİTAK 1513 Tek-
noloji Transfer Ofisleri Destekleme 
Programı” na başvuru hakkı kazanmış 
ve projesi kabul edilmiştir. 

Üniversitenin Dışa Açılan Yüzü!

Bu doğrultuda Anadolu Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi çalışmalarını 
kendi bünyesinde kurduğu ARİNKOM 
TTO ile birlikte yürütmektedir. Böy-
lelikle ARİNKOM TTO üniversitenin 
dışa açılan yüzü olmuştur. ARİNKOM 
TTO’nun kurulmasıyla paydaşlarına 
olan faydalarından ise şu şekilde söz 
edebiliriz;

ARİNKOM TTO’nun Faydaları…

● Ulusal ve uluslararası programlar-
dan yararlanmak üzere araştırmacı-
lara bilgilendirme, projelendirme ve 
idari destekler sunarak proje sayıla-

rının artmasında stratejik çalışmalar 
gerçekleştirir.

● Üniversitede gerçekleştirilen araş-
tırmaların ve bilginin sektöre aktarıl-
masını sağlar.

● Sektörün ihtiyaç duyduğu rekabet 
gücü yüksek ürünler ya da bilgiyi tes-
pit edip, bulguları üniversiteye sunar.

Mehmet Hakan Dağ 
Arinkom TTO Müdürü
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● Ekonomik ve sosyal faydaya dönüş-
müş ürünlerin ortaya çıkabilmesi için 
gerekli koordinasyonu sağlar.

● Tek bir noktadan ve profesyonel bir 
anlayışla tüm paydaşlarla proaktif bir 
biçimde çalışır.

● Sektörün Ar-Ge Projeleri kapsa-
mında Anadolu Üniversitesi’nin altya-
pı ve laboratuvar imkânlarından yara-
lanmasını destekler.

● Ar-Ge niteliği taşıyan ulusal ve ulus-
lararası projelerin yazımı ve uygulama 
aşamalarına birebir destek verir.

● Ar-Ge niteliğinde yürütülen proje-
lerin mali ve idari takibinin yapılması; 
sözleşme gibi, gerekli tüm evrakın ha-
zırlanmasında tarafları destekler.

● Patent bilinci ve girişimcilik kültü-
rünün oluşumunda hem öğretim ele-
manlarına, hem öğrencilere, hem de 
sektör temsilcilerine katkı sağlar. 

Daima ARİNKOM TTO’nun Kapısını 
Çalabilir, Kolayca Ulaşabilirsiniz!

Sözünü ettiğimiz faydalar ve daha 
fazlası için ARİNKOM TTO her zaman 
ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Ayrıca 
web sitesi http://arinkom.anadolu.
edu.tr/ , sosyal medya kanalları ile 
faaliyetleri hakkında güncel olarak 
yayın yaparak hedef  kitlesini bilgi-
lendirmektedir. ARİNKOM TTO’dan 

araştırmacılar, girişimciler, sektör 
temsilcileri ve öğrenciler yararlana-
bilmektedirler. Sunduğu hizmetler 
ölçeğinde hizmet verdiği kitle kapsa-
mı değişebilmektedir. Bu çerçevede 
verilen hizmetlerden aşağıda yer alan 
başlıklar halinde söz edebiliriz. 

Proje Bilgilendirme ve Destek 

Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmet-
leri kapsamında bir araştırma ve proje 
fikri olan araştırmacının uygun hibe 
destek programı ile buluşturulması 
sağlanmaktadır. Ülkemizde TÜBİTAK, 
Kalkınma Ajansları, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB gibi ku-
rumlar araştırmacılara, sektöre ve 
öğrencilere yönelik çok sayıda destek 
programı sunmaktadır. Uluslararası 
platformda da özellikle Avrupa Bir-
liği’nin İkili ve Çok Taraflı İş Birlikleri, 
COST, Horizon 2020 gibi destek prog-
ramları mevcuttur. ARİNKOM Proje 
Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri ile 

ulusal ve uluslararası programlardan 
yararlanmak üzere araştırmacılara 
bilgilendirme, projelendirme ve idari 
destekler verilmektedir. 

Ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve İno-
vasyon destekleri konusunda bilgi-
lendirme ve danışmanlık hizmetleri 
sunulmaktadır. Bu kapsamda “Ulusal 
ve Uluslararası Destek Programları 
ve Süreçleri ile İlgili Bilgilendirme ve 
Danışmanlık”, “Proje Çağrılarının Du-
yurulması”, ”Proje Başvuru Doküman-
larının Temin Edilmesi”, “Proje Başvu-
rusu Ön İnceleme”,  “Proje Başvurusu 
Redaksiyonu”, “Proje İdari ve Mali Pro-
sedürleri ve Yönetimi Konusunda Da-
nışmanlık”, “Proje Sonuç Formlarının 
Oluşturulmasında İdari Destek” hiz-
metleri sağlanmaktadır. 

Üniversite-Sektör İş Birliği 

İş birliği, Eşleştirme ve Koordinas-
yon… Genel olarak, sektör talepleri 
ile araştırmacılar buluşturularak, pro-
je fikri olan sektör temsilcilerinin araş-
tırmacılarla iş birliği kurması; ve yine 
aynı şekilde proje fikri olan araştırma-
cının da sektör ile iş birliği kurması için 
çalışılmaktadır. Bu kapsamda, sektör 
temsilcilerinin ya da araştırmacıların 
proje fikirleri, uzmanlarımız tarafın-
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ve öğrenciler 
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dan değerlendirilerek üniversite ile iş 
birliği içeren programlara yönlendiril-
mektedir. 

Sektörün Test Analiz İhtiyacı İçin… 
Sektörün test/analiz ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik Anadolu 
Üniversitesi’nin sahip olduğu uygula-
ma-araştırma merkezleri, laboratuvar 
imkânları ve tüm teknik altyapısı hak-
kında bilgilendirme ve destek hizmeti 
vermektedir.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi 
bünyesinde sektörün faydalanabile-
ceği Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırma-
lar Merkezi (BİBAM), İleri Teknolojiler 
Araştırma Merkezi (İTAM), Seramik 
Araştırma Merkezi (SAM) ve Çevre 
Sorunları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi gibi araştırma ve analizlerin 
yapılabileceği akredite laboratuvarlar 
bulunmaktadır. 

Özetle… Sektör kuruluşlarının spe-
sifik olarak ya da sektör şemsiye ku-
ruluşları aracılığı ile birden çok sektör 
kuruluşu yararına olabilecek teknoloji 
gereksinimlerinin ve/veya araştırma 
konusunun tespit edilerek, bunların 
üniversite araştırmacıları ve imkân-
ları ile gerçekleştirilmesi ve Ar-Ge iş 
birlikleri için aracılık, yönlendirme ve 
koordinasyon destekleri sunulmak-
tadır. 

Bu amaçla…“Proje Fikirlerinin Ulusal 
Ve Uluslararası Araştırma-Teknoloji 
Geliştirme-İnovasyon (Atgi) Destek 
Programları İle Eşleştirilmesi”, “Proje 
İş Birlikleri Amaçlı Arama Organizas-
yonları (Proje Pazarları Vb.)”, “Üniver-
site Kaynakları İçin Tanıtım Ve Erişim”, 
“Firma Ve Sektör Değerlendirme Ve 
Geliştirme”, “Çok Ortaklı Proje Oluş-
turma Ve Yönetim Desteği”, hizmetleri 
sağlanmaktadır. 

Fikri Hak Süreçleri İçin Destek 
Anadolu Üniversitesi’nin ve araştırma-
cılarının fikri haklara konu olabilecek 
varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkla-
rın hukuksal koruma işlemlerinin taki-
bi ve bunlardan doğan hakların ticari-
leştirilme süreçlerinin yönetilmesi ile 
ilgili destekler sağlanmaktadır. 

Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleşti-
rilen bilimsel araştırmalar neticesinde 
ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünle-
rin ticarileşmesi amacıyla; “Buluşun/
Yenilikçi Ürünün Tespiti ve Değerlen-
dirmesi”, “Buluşun/Yenilikçi Ürünün 
Koruma Altına Alınması”, Buluş Sahibi 
ile Ticarileşme Planı Yapılması” hiz-
metleri sunulmaktadır. 

Buluşun/yenilikçi ürünün ticarileşme-
sini teminen teknoloji tabanlı şirket 
kurulması, lisanslama, tümüyle devir 
gibi seçenekler değerlendirilerek, bu 
yönde sağlanabilecek iç ve dış des-
teklerden yararlandırılma planları da 
yapılmaktadır.

Girişimcilik  

Anadolu Üniversitesi araştırmacıla-
rının (öğretim üyesi, öğretim elemanı 
ve öğrenci) teknoloji tabanlı şirket ku-
rarak bu süreç sonunda yüksek eko-
nomik değer sağlanmasına aracılık 
etmek üzere fikri hak yönetimi, ser-
maye desteklerine erişim, kuluçkalık 

ya da teknoparklarda yer, hukuksal iş-
lemler, iş geliştirme ve pazarlama gibi 
konularda danışmanlık ve mentörlük 
hizmetleri sağlanmaktadır.

Bu kapsamda; “Girişimcilik Bilgilen-
dirme, Potansiyel Değerlendirme ve 
Yönlendirme”, “Girişimcilik Destekleri 
Konusunda Danışmanlık ve Yönlendir-
me”, “İş Planları Geliştirme, Hazırlama 
ve Gerçekleştirme”, “Kuluçka Hizmet-
leri”, “Girişimcilere Mentör Desteği”, 
“Girişimciler İçin Sermaye/Yatırımcı 
Yönlendirme ve Danışmanlık” hizmet-
leri sunulmaktadır. 

Ayrıca girişimcilerin iş fikirlerini nite-
likli iş planlarına dönüştürecekleri öz-
gün, etkili ve uygulanabilir iş modelleri 
oluşturmalarına destek vermek ama-
cıyla yine ARİNKOM TTO bünyesinde 
ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi kurulmuş-
tur. 

ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi, 2015 yılı 
Temmuz ayından itibaren 1601 TÜ-
BİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanla-
rında Kapasite Artırılmasına Yönelik 
Destek Programı içerisinde yer alan 
1512 Teknogirişim Sermaye Des-
teği Programı 1.Aşama Uygulayıcı 
Kuruluşu olmaya hak kazanmıştır.   
 
ANAÇ’ta ön kuluçka hizmetlerini alan 
girişimci adayları, KOSGEB’in koordi-
nasyonu altında faaliyet gösteren ve 
Teknoloji Bahçesi’nde yer alan giri-
şimciler için ticarileşme ilk adım üni-
tesi KOSGEB – Anadolu TEKMER’de 
şirketlerini kurarak kuluçka hizmetle-
rinden faydalanabilmektedir. 

ANAÇ ÖN Kuluçka Merkezi ile

Teknoloji tabanlı iş fikirlerini aldıkları 
eğitim, danışmanlık ve mentörlük hiz-
metleriyle olgunlaştırma desteği,
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Fon kaynağı sağlayabilecekleri destek 
programlarına başvurmaları için pro-
jelendirme desteği,

Çalışma ofislerinden faydalandırma 
olanağı,

Ofis araçları, internet ve üniversitenin 
teknolojik altyapı ve laboratuvar im-
kânlarından faydalandırma olanağı 
sağlanmaktadır. 

Anadolu Üniversitesi Girişimcilik ve 
İnovasyon Ekosistemi’nin önemli bir 
parçası olan ANAÇ tüm iş fikirlerine 
açık olmakla birlikte; özellikle Eskişe-
hir ve bölgenin öncelikli alanları olan ve 
Anadolu Üniversitesi’nin güçlü yönleri 
arasında yer alan; 
●  Havacılık,
●  Savunma,
●  Seramik-Malzeme,
●  Raylı Sistemler
●  Nanoteknoloji,
●  Biyoteknoloji,
●  Animasyon,
●  Endüstriyel Tasarım,
●  Çevre ve Enerji,
● Eczacılık-İlaç,

Engellilere ve Özel Eğitime yönelik iş 
fikirleri için uygun bir atmosfer yarat-
maktadır.

ANA Fikir Teknogirişim Yarışması…

ANAÇ’ta ön kuluçka hizmeti al-
mak isteyen girişimci adayları için 

ANAÇ bünyesinde ANA Fikir Tek-
nogirişim Yarışması düzenlenmek-
tedir.  Bu yarışmaya katılarak İlk 
15’e giren girişimci adayları, BİGG 
- ANAÇ Teknogirişim Programı’na 
katılma imkânı bulmaktadır. BİGG 
- ANAÇ Teknogirişim Programı’nı 
tamamlayarak iş planları değer-
lendirmeyi geçen girişimci aday-
ları, TÜBİTAK’ın 1512 Teknogiri-
şim Sermaye Desteği Programı 
- Bireysel Genç Girişim (BİGG) 
kapsamında sağlanan  150.000 
TL sermaye desteği  kazanma 
fırsatı için 2. Aşamaya başvuru 
yapabilmektedirler. 

Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Prog-
ramı-TechUP!

Girişimcilik alanında ARİNKOM 
TTO’nun yürüttüğü bir başka prog-
ram ise Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı 
Programı-TechUP olmuştur. Tec-
hUp, BEBKA desteği ile ARİNKOM 
TTO tarafından yürütülmüştür. 
Eskişehir veya Bilecik’te faaliyet 
gösteren firmalara yönelik eğitim, 
mentorluk ve danışmanlık hizmet-
lerinden oluşan bir hızlandırıcı prog-
ramdır. 

Programda amaç, Eskişehir veya 
Bilecik’te faaliyet gösterdiği alan-
da yenilikçi ve teknolojik bir ürünü/
hizmeti olan; fakat söz konusu atı-
lımı finansal kısıtlar veya tecrübe 
eksikliği gibi sebeplerle gerçekleş-
tiremeyen 10 girişimcinin büyüme 
hedeflerinin mentorlar gözetimin-

de desteklenmesi ve girişimcilerin 
yatırım yapılabilir hale getirilmesi-
dir. 

Programa seçilen girişimciler, 3 ay sü-
ren eğitim, mentorluk ve danışmanlık 
hizmetlerinden oluşan hızlandırıcı 
programa alındılar. Program sonunda 
düzenlen Demo Day ile 25 Mayıs 2017 
tarihinde yatırımcı karşısına çıktılar. 

Proje Tabanlı Staj (PTS) 

Sektöre yönelik sunduğumuz bir 
başka hizmet ise Proje Tabanlı Staj 
Programıdır. Kısa adıyla PTS firmala-
rın faaliyetleri doğrultusunda tasar-
lanan projelerin hayata geçirilebil-
mesi amacıyla Anadolu Üniversitesi 
tarafından koordine edilen bir staj 
programıdır. Etkin ve sonuç odaklı 
PTS programında Anadolu Üniversi-
tesi’nin tüm bölümlerden stajyer öğ-
renci seçimi yapılabilmektedir.

Proje Tabanlı Staj (PTS) Programı 
ile;  öğrencilerin staj deneyimlerinin 
daha nitelikli kılınması, firmalara ihti-
yaç duydukları konularda destek sağ-
lanması, araştırmacılar ile sektör ku-
ruluşlarının ilişkilerinin arttırılması, 
firmaların PTS sürecinde stajyerleri 
yakından tanıması ve kendileri için 
potansiyel eleman sağlama imkânına 
ulaşması hedeflenmektedir. 

Bu programda;
● Öğrenciye staj sürecince bir akade-
mik danışman ve bir endüstriyel da-
nışman eşlik etmekte,  Öğrenci, staj 
sürecinde belirli bir projeye odaklan-
makta ve süreçlere daha çabuk uyum 
sağlamakta,
  
● Firmanın isteğine bağlı olarak staj 
süresi 45 ile 90 gün arasında olabil-
mekte, 
 
● Firma, stajyerini Üniversite’nin ön 
elemeden geçirdiği öğrenciler arasın-
dan seçebilmekte ve isterse gerekli 
görüşme ve sınavları kendisi yapabil-
mekte,
  
● Konusu belli olan bir projede çalışa-
cak öğrenci, staj öncesi ön hazırlık 
yapma imkânına sahip olabilmektedir.


