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Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Üniversitemiz Çukurova Teknokent, Çukurova TTO ve Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Ofisi
tarafından düzenlenen “Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Başvuruları ve Başvuru Süreçleri
Semineri”ne hoş geldiniz. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ederim.
Bildiğiniz üzere 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren akademik personele, bir önceki yıldaki
akademik performansına göre Akademik Teşvik Ödeneği verilmesine başlanmıştır. Akademik Teşvik
Ödeneğinin hesaplanmasında en fazla puan uluslararası patent ve tescillere, ikinci sırada da ulusal
patent ve tescillere verilmektedir. Bu nedenle akademik personelimizin patent sahibi olması çok daha
önemli hale gelmiş, bu konuda Üniversitemizde yapılan çalışmalar ve patent başvuruları da hızla artışa
geçmiştir.
Üniversitemizin kuruluşundan 2012 yılına kadar geçen yaklaşık 40 yıllık sürede Üniversitemiz
akademik personeli tarafından sadece 3 adet patent başvurusu yapılmış iken, Çukurova Teknokent ve
Çukurova Teknoloji Transfer Ofisinin yaptığı atılım ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince 2014
yılında başlatılan patent başvuru giderlerinin desteklenmesi kararı sonrası, 2012-2016 yılları arasında
Çukurova Üniversitesi ve Çukurova Teknokent adına 18 adet patent başvurusu yapılmış olup, 5 adet
patentin ise tescili tamamlanmıştır. Yapılan patent başvurularının 9 adedi Üniversitemiz Öğretim
Üyelerine ait olup, bu başvuruların giderleri Üniversitemiz BAP Birimince karşılanmıştır.
Üniversitemiz akademik personelinin artan bu ilgisi nedeniyle Çukurova Teknokent’in anlaşmalı
patent vekili Firdevs Patent’in sahibi sayın Ahmet Akkaş “Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel
Tasarım Başvuruları ve Başvuru Süreçleri”ni anlatacak, öğleden sonra ise Çukurova Teknokent B Blok
Seyhan Konferans Salonunda kendisi ile birebir görüşme yapmak isteyen, patent başvuru süreçleri
hakkında detaylı bilgi almak isteyen akademik personelimizle bir araya gelecektir. Bu etkinliğimize
katılan sayın Ahmet Akkaş’a Üniversitemiz adına teşekkür ediyorum.
Çukurova Teknoloji Transfer Ofisimiz Tübitak 1601-Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik
“Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması” çağrısına Çukurova Üniversitesi
adına başvuru yapmış ve Tübitak tarafından içlerinde Çukurova Üniversitesinin de bulunduğu 7
Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofislerinin desteklenmesine karar verilmiştir. 2016-2017 yılları için
toplam yaklaşık 900.000,00.- TL tutarındaki proje bütçesinin %80’i Tübitak tarafından karşılanacaktır.
Çukurova Teknoloji Transfer Ofisi Tübitak 1601 projesini başarı ile tamamladığı takdirde, 2018

yılından itibaren 10 yıl süre ile yıllık üst limiti 1.000.000,00.- TL olan Tübitak 1513 projesini de almaya
hak kazanmış olacaktır.
Çukurova Üniversitesi’nde akademik araştırma sonuçlarının etkili bir biçimde ticarileştirilmesini
planlamak, uygulamak ve üniversite araştırma merkezleri ile özel sektör arasında bir köprü görevi
görmek üzere Çukurova Teknoloji Transfer Ofisi (Çukurova TTO) 12 Aralık 2012 tarihinde Çukurova
Teknokent bünyesinde kurulmuştur. Çukurova Teknokent B blokta yaklaşık 1.500 m 2 lik bir alanda
faaliyetini sürdürmekte olan Çukurova TTO bünyesinde Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi,
Sanayi Projeleri Birimi, Patent Ofisi ve Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Ofisi bulunmaktadır.
Çukurova Üniversitesi olarak gerek Teknokentimiz, gerek Teknoloji Transfer Ofisimiz ve gerekse
de Avrupa İşletmeler Ağımız vasıtasıyla Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla var
gücümüzle çalışmaktayız. Öğretim üyelerimizin Teknokentte şirket kurmalarını, sanayicilerimizle ortak
proje yapmalarını ve danışmanlık hizmeti sunmalarını Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü olarak
destekliyoruz. Mezunlarımızın kendi işlerini kurmaları ve geleceğin iş adamı olmaları için
sürdürdüğümüz Girişimcilik, Ar-Ge ve İnovasyon eğitimine ilave olarak bir fikri veya projesi olan
öğrencilerimiz ve mezunlarımıza kuluçkamızda ofis ve işlik tahsis ediyor ve ilgili öğretim üyelerimizi
projelerine danışman olarak görevlendiriyoruz. Bu amaçla 2015 yılında projesi tamamlanan yaklaşık
7.000 m2 alana sahip Çukurova Teknokent Yönetim Binası ve Kuluçka Merkezinin ödeneği Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan sağlanmış ve inşaatına başlanmış olup, 2017 yılının sonuna kadar
inşaatı tamamlanacaktır. Çukurova Teknokent Yönetim Binası ve Kuluçka Merkezinin tüm finansman
ihtiyacını karşılayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğümüze
teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.
Çukurova Teknokent Yönetim Binası ve Kuluçka Merkezi tamamlandığında aynı anda 30
teknogirişim firmasına modern işlik imkânı sağlanacaktır. Akademik personelimizden sonra
öğrencilerimizin de patent başvuru giderlerinin Üniversitemizce karşılanabilmesi için gerekli
çalışmalar sürdürülmektedir. Yine Üniversite-Sanayi işbirliğini arttırabilmek için Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme şartları arasına sanayi ile ortak Ar-Ge projesi yürütme, patent sahibi olma gibi şartlar da
ilave edilerek sanayimizi destekleyecek adımlar atmayı planlamaktayız.
Yapılan bu etkinliğin Üniversitemize ve akademik personelimize faydalı olmasını diler, saygılar
sunarım.
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