
 

  
    

TR82 AR-GE ve YENİLİK PROJE PAZARI-2019 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

      
“TR82 Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı-2019” faaliyeti, TR82 bölgesi üniversitelerince müştereken 

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde tertip edilecektir. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden 

müteşekkil TR82 Bölgesi için bir ilk olacak bu faaliyet ile hedeflenen; bölge ve ülke ekonomisine güç 

katma potansiyeli olan, ihracata yönelik, katma değeri yüksek, Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) odaklı ve 

yenilikçi ürünler geliştirilebilmesi adına kamu-üniversite-sanayi işbirliği için fırsat ortamı tesis 

edilmesidir.  

 “TR82 Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı-2019” faaliyetine iştirak edecek projeler için tematik alan 

sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, TR82 bölgesini oluşturan Kastamonu, Çakırı ve Sinop illerinde 

faaliyet göstermekte olan sanayi kuruluşlarının sektörel ağırlıkları ve Kastamonu Üniversitesi’nin 

ihtisaslaşma alanlarından biri olan “Ormancılık” dikkate alınarak aşağıdaki alanların bölge için önem 

arz ettiği tespit edilmiştir;  

 Ormancılık ve Ahşap Ürünleri Endüstrisi 

 Odun Dışı Orman Ürünleri 

 Tekstil Teknolojileri 

 Maden ve Maden Endüstrisi 

 Gıda ve Tarım Teknolojileri 

 Makine ve İmalat Teknolojileri 

 Su Ürünleri Üretim ve İşleme Teknolojileri 

 Dijitalleşme, Endüstri 4.0 Teknoloji Uygulamaları 

 İnşaat ve Yapı Teknolojileri 

Bu tematik alanlar mahiyetinde projelerin teklif edilmesi tavsiye edilmekle beraber, diğer alanlardan 

gönderilen projelerin de müracaatları ‘Diğer Alanlar’ kategorisinde kabul edilecektir. 



 

  
    

 “TR82 Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı” faaliyeti, Kastamonu Valiliği, KUZKA (Kuzey Anadolu Kalkınma 

Ajansı), Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kastamonu Belediyesi ve KOSGEB Kastamonu İl 

Müdürlüğü tarafından desteklenmekte olup, faaliyet Kastamonu Üniversitesi ve ortakları adına, 

KÜBİG-tto (Kastamonu Üniversitesi Bilgi İnovasyon Girişimcilik Teknoloji Transfer Ofisi) ve KUSİ 

Kastamonu il temsilciliği tarafından yürütülmektedir. 

Proje pazarı faaliyetine iştirak etmek ücretsizdir. Akademisyenler, ön lisans, lisans ve lisansüstü 

düzeyde öğrenim görmekte olan öğrenciler, sanayiciler, bağımsız olarak proje geliştirmekte olan 

herkes faaliyete iştirak etmek için şahsi ya da kurumsal projeleriyle müracaat edebileceklerdir. Grup 

olarak yapılan müracaatlarda proje ekibini temsilen bir ekip lideri belirlenmesi ve müracaat safhasında 

ekip liderinin belirtilmesi gerekmektedir. Faaliyet aynı zamanda bir proje yarışması niteliği de 

taşımakta olup, ön değerlendirme safhasını geçerek proje pazarına davet edilen projeler, poster 

sunumları ile sergilenirken Değerlendirme Kurulu’nun yapacağı puanlama neticesinde dereceye 

girerek mükâfat kazanma fırsatı yakalayabileceklerdir. 

Proje pazarı faaliyetlerinin en mühim gayesi; üniversite, araştırma kuruluşları ve özel sektör kuruluşları 

arasında ortak Ar-Ge projelerinin yapılması ve teknolojik ve finansal işbirliğinin oluşabilmesine yönelik 

bir iletişim ortamının tesis edilmesidir. Bu hedef doğrultusunda araştırmacıların, özel sektör 

temsilcilerinin, müteşebbis ve yatırımcıların proje pazarını ziyaret ederek sunulan projeleri 

incelemeleri ve proje sahipleri ile müzakere yapmaları önem arz etmektedir. Müteşebbisler ve 

yatırımcılar, proje pazarı faaliyetine iştirak etmeleri halinde kendi sektörleri ya da yeni iş alanlarında 

somut Ar-Ge düşüncesine dayanan, ticari potansiyeli haiz ve sanayiye uygulanabilecek projeler ve 

çıktıları konusunda proje sahipleri ile fikir alışverişinde bulunabilecek ve muhtemel finansal işbirliği 

fırsatlarını değerlendirebileceklerdir. Öte yandan, akademisyenler ve araştırmacılar da bilhassa 

disiplinler arası ilmi ve teknolojik çalışmalarını müştereken yapabilecekleri proje sahipleri ve 

araştırmacılar ile görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakalayabileceklerdir.   

25 Nisan 2019 tarihinde Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde tertip edilecek olan “TR82 Ar-Ge ve 

Yenilik Proje Pazarı-2019” faaliyetine projeleri ile müracaat etmek isteyen iştirakçiler için son 

müracaat tarihi 20 Mart 2019’dur. Faaliyete proje ile müracaat etmek için çevrimiçi sisteme proje 



 

  
    

bilgileri girme ya da ziyaretçi olarak iştirak etmek için kayıt olma işlemleri 

https://projepazari.kastamonu.edu.tr  internet sayfası üzerinden yapılabilecektir.  

“Yenilikçi Projeler Hayat Buluyor” sloganı ile Ar-Ge kültürünü güçlendirmek gayesi ile tertip 

edeceğimiz “TR82 Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı-2019” faaliyetimizde sizleri de aramızda görmek bölge 

ve ülke ekonomisine katkı açısından büyük önem arz etmektedir. 

Faaliyet hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için internet sayfamızı ziyaret edebilir ya da bilgileri 

aşağıda sunulan faaliyet sekretaryası ile irtibat kurabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet Sekretaryası İrtibat Bilgileri: 

KÜBİG-tto (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İNOVASYON GİRİŞİMCİLİK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ) 

T.C. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliyesi Rektörlük Binası Kat:2 No: 209, 37100, Merkez 

/KASTAMONU 

Tel: 0 (366) 280 14 56 

e-posta: projepazari@kastamonu.edu.tr 

Faaliyet web sayfası: https://projepazari.kastamonu.edu.tr 
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