Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi
Adaptto faaliyetleri hakkında farkındalık, tanıtım, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak ve ADAPTTO
Teknoloji Transfer Ofisini tercih edilen arayüz haline getirmektir.

Proje Destek Birimi
Akademisyenler, öğrenciler ve Sanayicilerde proje kültürünün olgunlaşması ve yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.

Üniversite – Sanayi İş Birliği Birimi

Üniversite ve Sanayi arasındaki köprüyü oluşturarak, Akademisyenler ve Sanayiciler arasındaki güvenilirlik ve
devamlılığı sağlamaktır.

Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları (FSHM) Hizmetleri Birimi

Sakarya Üniversitesi’ndeki Akademisyen ve Öğrenciler ile Üniversite dışındaki Sanayici ve Girişimcilere ait yenilikçi
fikirleri koruma altına almak ve bu kapsamda danışmanlık hizmeti sunmaktır. Ayrıca devir veya lisanslama yoluyla
söz konusu fikirlerin ticarileşmesine katkı sağlamaktır.

Girişimcilik – Şirketleşme Birimi

Sakarya Üniversitesi’ndeki Akademisyen, Öğrenci ve mezunların girişimcilik kültürünü artırmak, Ar-Ge niteliği olan
iş fikirlerini desteklemek ve şirketleşebilmesine yardımcı olmak için Girişim Atölyesi adı altında bir ön kuluçka
programı uygulamaktır.

HAKKIMIZDA
ADAPTTO; 2013 yılında Sakarya Teknokent bünyesinde kurulmuştur. Üniversitenin, bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini
merkezi bir yapı çerçevesinde toplayarak; bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünlere veya süreçlere dönüştürmeyi, katma değer oluşturmayı,
sanayiye aktarmayı ve lisanslanabilir patent sayısını artırarak ticarileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin, ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör
kuruluşlarının teknolojik, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını hedeflemektedir.
ADAPTTO yapılan faaliyetlerle teknoloji transferini bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayarak, bilgi
birikiminin zenginleşmesini, teknoloji geliştirme yeteneğinin pekişmesini, teknoloji geliştirme ve inovasyon kültürünü oluşturarak,
ülkenin rekabet gücünü uluslararası alanda artırmada katkı sağlamak üzere hareket etmektedir.
ADAPTTO üniversite ile teknolojiyi kullanan şirketler veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet
haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyetleri
yapar.

MİSYON

VİZYON

ADAPTTO olarak bilginin teknolojiye dönüşmesi, teknolojinin Üniversite-Sanayi işbirliği ilişkilerinin daha etkin kullanılmasınticarileşmesi ve ticarileşen teknolojilerin ekonomiye katkı sağ- da arayüz kuruluşu olarak görev yapmaktır.
lanması amacıyla akademisyene, sanayiciye ve öğrenciye hizmet
sunmak.

Prof. Dr. Tahsin ENGİN

Bilal ÇİNİCİ

Genel Müdür

ADAPTTO’nun Amaçları

Genel Müdür Yardımcısı

3.

Üniversite ile iş dünyası arasında sözleşme bazlı, doğrudan
ve proaktif hizmet veren bir arayüz olunması.
4.
SAÜ’de Fikri Sinai Mülkiyet Hakları (FSMH) kültürünün
ADAPTTO’nun amaçları mevcut durum analizinin sonuçları doğyaygınlaştırılarak, ticarileştirilebilen patent sayısının arrultusunda aşağıdaki gibi sıralanabilir:
tırılması.
1. SAÜ’nün akademik kadrosunun uzmanlıkları, işbirliği 5. SAÜ’de veya diğer üniversiteler ile ortak gerçekleştirilen
potansiyeli, altyapı imkanlarının yanısıra; ADAPTTO’nun
proje çıktılarının FSMH değerlendirilmesi, yönetimi ve tikuruluş felsefesinin, arayüz fonksiyonunun ve faaliyetlecarileştirilmesi.
rinin tüm paydaşlara tanıtılması ve bu paydaşlarla güçlü 6. Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına
iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi.
yönelik olarak proaktif iş geliştirme yaklaşımıyla şirketleş2. Birebir hizmet anlayışı uygulanarak akademisyenlerin ulume ve girişimcilik kültürünün artırılması.
sal ve uluslararası hibe destek fonlarından en üst düzeyde
yararlanmalarının sağlanması.

Modül 1:

Tanıtım, Farkındalık,
Bilgilendirme ve Eğitim Modülü

Gözde Sofuoğlu

Modül Koordinatörü

Amacımız,

1.

1. SAÜ’nün akademik ve idari personeli ile öğrencileri,
2. Sakarya ilinde ve Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler,
3. Buluş, inovasyon ve/veya yüksek teknoloji tabanlı şirketler,
4. Bölgede ticarileşme potansiyeli olan fikir ve projelere sahip bireyler, girişimciler,
5. Kuluçka firmaları,
6. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri
(KSS),
7. Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Sanayi ve Ticaret Odaları,
8. Yerel yönetimler ve ilgili diğer kamu kurumları,
9. ADAPTTO personeli.

Faaliyet Yöntemlerimiz,

Sakarya Üniversitesi’nin iş dünyasına yönelik olarak sahip
oldukları kaynakların ve işbirliği imkânlarının tanıtılması,
1. ADAPTTO’nun, kuruluş amacının ve faaliyetlerinin üniver- 2. Yeni teknolojiler, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
site ve iş dünyası başta olmak üzere tüm diğer paydaşların
Ar-Ge sistematiği vb. konularda sanayiye yönelik bilgilenda beklentilerini karşılayacak şekilde tanıtılması, ADAPTdirme yapmak,
TO’nun bilinirliğinin sağlanması ve hedef kitle tarafından 3. Sakarya Üniversitesi’nin akademik personeli ve öğrencilekolay ve hızlı erişilebilmesi,
rini TTO konusunda bilgilendirmesini sağlamak,
2. ADAPTTO’nun kuruluş amaçları çerçevesinde sürdürülebi- 4. Sanayicinin TTO hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması,
lirliğini ve hedef kitlenin gereksinimlerini en doğru şekilde 1. Üniversite – Sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme
ve süratle karşılayacak nitelikteki çalışanların yetiştirilmeçalışmaları yapmak,
si amaçlı eğitimler düzenlenmesidir.
2. Verilecek eğitimlerle öğretim elemanları ve öğrencilerin
inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik konusunda motivasyonlaHedef kitlemiz,
rını sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz,

1.

İnternet sayfası, katalog, broşür, sosyal ve yazılı medya
gibi tanıtım materyalleri kullanılarak adaptto tanıtımları
yapmak,
2. Firma ziyaretleri gerçekleştirmek,
3. Farklı platformlarda düzenlenen etkinliklerde katılım sağlayarak stand ve tanıtım masaları açma,
4. Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında sanayici ve akademisyenleri farklı platformlarda bir araya getirme,
5. Sanayici, akademisyen ve öğrenciler için hibe ve destek
programları, proje oluşturma, yazma, yürütme, patentleme, şirket kurma konularında eğitim ve seminerler düzenleme.

Hakan Eryüzlü

Modül 2:

Modül Koordinatörü

Proje Destek Birimi
Amacımız,
Proje kültürünün Sakarya Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve bölge firmalarında geliştirilmesi ve olgunlaştırılması sonucunda bölgemizin ulusal ve uluslararası hibelerden daha fazla
5.
yararlandırılmasını sağlamaktır.

Hedef kitlemiz,

6.
1. Sakarya Üniversitesi akademisyenleri
2. Sakarya Üniversitesi Öğrencileri
7.
3. Sakarya ilinde ve Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren firmalar
8.

Hizmetlerimiz,
1.

9.

Ulusal ve uluslararası, hibe destek proje çağrılarının güncel olarak takibi ve akademisyenlere duyurulması,
2. Açılan proje çağrılarına yönelik olarak uzman veri tabanı 10.
aracılığı ile doğru ve hızlı bir şekilde çağrılar ile ilgili akademisyenlerin eşleştirilmesi,
3. Sakarya Üniversitesi hibe desteği alabilecek potansiyele 11.
sahip proje fikirlerinin tespit edilmesi ve akademisyenlerin
kendilerine uygun olabilecek hibe destek programlarına
yönlendirilmesiyle, potansiyel fikirlerden somut projelere
dönüşümün sağlanması,
4. Proje önerileri sunulurken gerektiği durumlarda proje

içeriğinin olgunlaştırılmasında proje konusunda tecrübeli
akademisyenlerin projelere destek verilmesinin sağlanması,
Proje fikirlerine uygun seçilen destek program formlarının
kurallar çerçevesinde doldurulması konusunda Adaptto
tarafından proje yürütücüsünün ve ekibinin bilgilendirmesi,
Disiplinler arası yürütülmesi planlanan çalışmalarda proje
ekibinin oluşturulmasına destek verilmesi,
Ulusal ve uluslararası hibe destek projeleri yazım desteğinin sağlanması,
Yazımı tamamlanan proje taslaklarının ADAPTTO tarafından okunup değerlendirilmesi,
Ret almış projelerin panel raporları doğrultusunda revize
edilerek eksikliklerin tamamlanması ve tekrar sunulmasının sağlanması,
Proje öneri başvurularının ilgili kurumlara teslim edilmeden önce doğruluk, eksiksizlik ve kurum düzenlemelerine
ve kurumsal politikalara uygunluk açısından incelemesi,
Projelerin onaylanmasından sonra projelerin yürütülmesinde teknik destek sağlanması

Faaliyet Yöntemlerimiz

Modül 2 Stratejisi

1. Proje Bilgilendirme seminerleri
2. Akademisyenlere yönelik uygulamalı proje yazım eğitimleri
3. Akademisyen ziyaretleri
4. Akademisyenlere yönelik tematik toplantılar
5. Uluslararası projelerde danışmanlık hizmeti
6. Akademisyen mentörlük mekanizması
7. Proje panel sistemi uygulaması

Üniversitede üretilen;
FSMH değeri taşıyan, sanayide kullanılabilecek, akademik bilginin çoğalmasına yardımcı olarak, ticarileşme ve/veya şirketleşme faaliyetlerine yönlendirmek.

Mentörlük ve Panel Sistemi Süreci İle Proje Başvurusu
Mentör Ataması
Mentör, bir proje programına ilk defa başvuru
yapan bir akademisyen için, daha önce aynı
alanda başvuru yapmış ve projesi kabul olmuş
bir akademisyenin, proje hazırlanırken
danışman (mentör) olarak eşleştirilmesidir.

Panel Sistemi Uygulaması
Panel sisteminde moderatör eşliğinde
alanında proje deneyimi olan akademisyenlerimizin panelist olarak katıldıkları toplantıda
başvuru sahibi akademisyenin projesini
değerlendirmektedir. Panel öncesinde proje
taslağını okuyarak değerlendiren panelistlerimiz rapor hazırlayarak toplantı esnasında
yorumlarını aktarmaktadır.

Başvuru
Mentörlük ve panel sistemi kapsamında proje
öneri formların ve sözleşmelerin hazırlanması,
taraflara imzalatılması, bütçelendirme,
gerekçelendirme gibi teknik işlemlerde
akademisyenlere destek sağlanarak başvuru
süreci tamamlanmaktadır.
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Modül-2 Kapsamındaki Ulusal ve
Uluslararası Proje Destek Programları
• 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
• 1002 - Hızlı Destek Programı
• 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
• 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek
Programı
• 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı
• 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3501 - Kariyer Geliştirme Programı
TÜBİTAK İkili ve Çok Taraflı İş Birlikleri
COST
ERANET
COSME
HORIZON 2020
EUREKA
EUROSTARS
Erasmus + Programları
Kalkınma Ajansı Programları
Avrupa Konseyi/ European Youth Foundation
Yurt Dışı Akraba Toplulukları Programları

Modül 3:

Bilal Çinici

Üniversite Sanayi
İş Birliği

Modül Koordinatörü

Amacımız

6. Üniversitedeki akademik bilgi ile sanayinin finansal gücü
birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik fayda sağlamak
Üniversitedeki akademik bilgi ile sanayinin finansal gücünün
birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik katkı sağlamak.
Akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü kurarak profesyo- Hedef kitlemiz
nel iş birliği oluşturmak.
1. Sanayi kuruluşları
2. Üniversiteler
Üniversite sanayi iş birliği kapsamındaki teknoloji transferi, 3. Araştırma Enstitüleri
Üniversitelerle sanayiciler arasında bilgi, deneyim ve etkileşimi 4. Ar-Ge Merkezleri
içeren kapsamlı bir süreçtir.
Ülkemizde yapılan akademik çalışmaların çoğu ticarileştirilmeden kaybolup gitmekte ve sanayi kuruluşları mevcut veya karşılaşılabilecek olası sorunların akademik ve bilimsel bakış açısıyla
çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Hizmetlerimiz
1.

TÜBİTAK TEYDEB projeleri hakkında bilgilendirme ve eğitim
2. Proje yazımı
3. Proje süreç yönetimi
1. Akademisyen araştırma yeteneklerinin inovasyon yönetimi 4. Projelerin Prodise yüklenmesi
ile geliştirilerek Üniversite-Sanayi entegrasyonu oluştu- 5. Akademik danışmanlık hizmeti
rulması
2. Akademik çalışmaların ticarileştirilmesi
Faaliyet yöntemlerimiz
3. Sanayi firmalarının devlet teşvik programlarından fayda- 1. Firma ziyaretleri
lanması
2. Akademisyen ziyaretleri
4. Akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü kurarak pro- 3. Akademisyen eşleştirme
fesyonel işbirliğinin oluşturulması
4. TÜBİTAK teşvik programları hakkında eğitim ve seminerler
5. Üniversite laboratuvarlarının sanayi kurumları tarafından
etkin bir şekilde kullanılması

Ar-Ge Kavramı

Projenin hibe desteği alabilmesi için

1. Kavram geliştirme,
2. Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
3. Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan
laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
4. Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
5. Prototip üretimi,
6. Pilot tesisin kurulması,
7. Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
8. Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların
çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir. Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı içeren)
ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetlerini içeren projeler,
programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

Projelerin hibe desteği alabilmesi için ortaya çıkacak olan ürünün yenilikçi olması gerekmektedir. Yenilik kapsamı;
1.

Daha önce hiç kimse tarafından yapılmamış veya yapılan
ürünün geliştirilmesi,(ürün, süreç, yazılım)
2. Türkiye’de daha önce olmayan yeni veya ürün geliştirme
(ürün, süreç, yazılım)
3. Firma da olmayan yeni veya muadillerine göre geliştirilmiş
(ürün, süreç, yazılım)
Yukarıda ifade edilenlere ek olarak projelerin desteklerden
faydalanabilmesi için;
1.
2.
3.
4.
5.

Projenin Ar-Ge niteliği
Üniversite ile işbirliği olup olmadığı
Projenin yapılabilirliği
Firmanın proje konusu ile alakalı alt yapısı
Prototip üretimi, test ve analiz gibi çalışmaların yapılması

Gibi konularda firmanın ve akademisyenlerin çalışmaları dikkate
alınır.

Modül-3 kapsamındaki destek
programları

%100 Destek Programları
(Projede akademik derinlik aranır, temel araştırma
niteliğine yakın uygulamalı araştırmalar için)

Kısmi Destek Programları

• 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
• 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek
Programı
• 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

• 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
• 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
• 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
• 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliş- Uluslararası Hibe Destekleri (1509 Ve Avrupa
tirme ve Yenilik Destek Programı
İşletmeler Ağı)
• 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
• 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri DesÖn kuluçka / Teknokent firmaları için daha uygun
tekleme Programı

Destek programları ile alakalı geniş bilgi ve yönetmeliklere
https://goo.gl/NvmQEo adresinden ulaşılabilir.

Modül 4:

Fikri Sınai Mülkiyet
Hakları Modülü

Amacımız

İlhan Özsoy

Modül Koordinatörü

Hizmetlerimiz

1. Buluş Bildirimlerinin alınması,
2. Patent ön araştırmalarının yapılması,
3. Buluşların patent değerlendirme raporlarının hazırlanması,
4. Sakarya Üniversitesi ve Adaptto güvencesiyle, hedef kitlemizin patent almak istedikleri buluşları için patent başvurularının yapılması,
5. Patent süreçlerinin takip edilmesi ve gelinen aşamanın
buluş sahibine bildirilmesi,
Hedef Kitlemiz
6. Buluş ve patentlerin ticari değerinin belirlenmesi için araş1. Sakarya Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerimiz ve
tırmaların yapılması ve raporların hazırlanması,
girişimci fikirlere sahip öğrencilerimiz.
7. Patentli buluşların satış, lisans veya devir yöntemleriyle
2. Üniversitemiz dışında ticarileşme imkânı yüksek fikirleri
ticarileştirilmesinin sağlanması.
olan akademisyenler, sanayiciler ve girişimciler.
Sakarya Üniversitesi bünyesinde yer alan akademisyen ve öğrencilere ait buluş/fikirlerin; yine ticarileşme potansiyeli yüksek
3. Şahıslara ait fikirlerin, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında koruma altına alınması için danışmanlık ve rehberlik
hizmeti sunmak ve devamında satış, devir veya lisanslama yöntemleriyle söz konusu fikrin ticarileşmesine katkı sağlamaktır.

Patent
Faydalı Model

Marka
Endüstriyel
Tasarım

Entegre Devre
Topografyaları
Coğraﬁ
İşaretler

Faaliyet Yöntemlerimiz

Peki, nedir bu faaliyetler?

1. Patent Eğitimleri Verme,
2. Hedef kitlemize ücretsiz patent danışmanlık ve rehberlik
hizmeti sunma,
3. Ürünlerin ticarileşme sürecinde uygun yatırımcıları belirleme,
4. Ticarileştirme çalışmalarını, sözleşme ve sözleşme sonrası
süreçlere başından itibaren katılarak yürütme.

Öncelikle, buluş sahibinin bizimle fikrini rahat ve güven içerisinde paylaşabilmesi için aramızda bir gizlilik sözleşmesi imzalıyoruz. Devamında, buluş sahibinin web sitemizde yer alan buluş
bildirim formunu doldurmasını istiyoruz. İlgili buluş için gerektiğinde patent ön araştırması yapıyor ve bu araştırmayı patent
değerlendirme kuruluna sevk ediyoruz. Kurulun buluşu desteklemesi durumunda da patent başvurusunu gerçekleştiriyoruz.

Fikri Mülkiyet Hakları Süreci
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi olarak, akademisyen, öğrenci
ve sanayicilere Marka, Tasarım, Patent, Faydalı Model ve Telif
Hakları için danışmanlık, ön araştırma raporu hazırlama, başvuru
dosyası hazırlama, başvuru yapma ve süreci takip etme şeklinde
hizmetler sunuyoruz. Bununla birlikte, bize gelen buluşların ve
patentlerin ticarileştirilmesi için de bir dizi faaliyet yürütüyoruz.

Bunun yanında, bize ulaşan buluş ya da patent için endüstriyel
değer ve ömür analizleri yapıyoruz. Burada amacımız, söz konusu patentin ekonomik değerini, pazar payını ve ne kadar süreyle
pazarda yer bulabileceğini ortaya koymaktır. Bu çalışma sayesinde ticarileşme potansiyeli yüksek olan patentleri ele alıyor,
onları uygun yatırımcılarla buluşturuyoruz. Sonuç olarak lisans
veya devir yoluyla bu patenti ticarileştiriyoruz.

PATENTTO Patent ve Ticarileştirme Ofisi

BİLGİ VE DOKÜMAN BİRİMİ

PATENTTO Patent ve Ticarileştirme Ofisi, 2015 sonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, 02.07.2015 tarihli ve
92097074-230.02/TR/06/4357 sayılı onayı ile Sakarya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri birimi olan ADAPTTO-Teknoloji Transfer
Ofisi bünyesinde kurulmuştur.

SAÜ araştırmacılarının fikri mülkiyet konusunda doğru bilgilendirilmelerini sağlamak, Ar-Ge faaliyetleri sonunda oluşacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru süreçlerinde
araştırmacılara ve sanayicilere yardımcı olmak için ADAPTTO
üzerinden Türk Patent Enstitüsü ile bir protokol imzaladık.

PATENTTO, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığından onay almış ve piyasada hizmet veren
patent ofislerinin sunduğu hizmetlerin her birini sunabilecek kabiliyete haiz ilk ve tek patent ofisidir.

Bu protokol kapsamında, sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal
ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişebilmesi mümkün kılınırken, gerekli durumlarda doğru ve
eksiksiz bilgilendirme için ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi’nde
ilgili girişimcilere uzman desteği sağlıyoruz.

Patent ve Ticarileştirme Ofisi, 18 yıllık mesleki tecrübesi olan
Marka ve Patent Vekili ve iki adet Makine Mühendisinden oluşan bir ekiple akademisyen, öğrenci ve sanayicilere Marka, Tasarım, Patent, Faydalı Model ve Telif Hakları için danışmanlık, ön
araştırma raporu hazırlama, başvuru dosyası hazırlama, başvuru
yapma ve süreci takip etme şeklinde hizmetler sunmaktadır.
Ayrıca diğer patent ofislerinden farklı olarak; patent başvurusu
yapılmış veya patent tescili alınmış buluşların ticarileştirilmesinde de buluş sahiplerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sınai mülkiyet sistemi içerisinde, ilgili tarafların bilgilendirilmesi
ve yönlendirilmesinde önemli bir iletişim noktasını oluşturacak
ADAPTTO Bilgi ve Doküman Birimi; Türk Patent Enstitüsü ile
sürekli ve etkin bir iletişim kurulmasını sağlarken, ayrıca TPE
işbirliği ile eğitim, seminer gibi etkinlikler organize edilerek fikri
sınai mülkiyet hakları konusundaki farkındalık arttırılacak.
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TİCARİ ÜRÜN

Modül 5:

Girişimcilik ve
Şirketleşme Modülü
Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi olarak temel amacımız; yeni
ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik başta Sakarya Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve Sakaryalı girişimciler olmak üzere Doğu Marmara bölgesindeki, yeni
katma değeri yüksek iş fikirlerinin desteklenmesidir.
Bu destek mekanizmamız da ön kuluçka programımızın olan Girişim Atölyesi’dir.

GİRİŞİM ATÖLYESİ
Girişim Atölyesi, inovatif ve teknoloji tabanlı ticarileştirebilecek
girişimleri mentorluk, eğitim, danışmanlık, fon desteği sağlama
hizmetleriyle destekleyen bir ön kuluçka programıdır.

Aykut Ulgar

Modül Koordinatörü

reti ile çalışma alanı tahsis ediyoruz. Ofis alt yapı imkânlarından
faydalanabiliyorlar.
Girişim Süreci ise fikrini olgunlaştırmış, bütün çalışmalarını
yapmış, prototip ve iş fikrinin hayata geçmesi an meselesi olan
girişimcilerimizin bulunduğu sürecimizdir. Bu ekiplerimize 7/24
açık ofis desteği sağlıyoruz. Bunun yanı sıra ekibe özel mentor
atamışında bulunuyoruz.
Girişim Atölyesi; girişimcileri, mentorler ve profesyoneller ile
buluşturulup tecrübe paylaşımını sağlayan, girişimlere fon
desteği bulmak adına yatırımcılar ile buluşturan bir girişimcilik
merkezidir.

Fon desteği sağlanan girişimler Adaptto-Teknoloji Transfer Ofisi
Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde şirketleştirilir ve iş fikrinin
Girişim Atölyesi ön kuluçka programı dinamik bir yapı olarak; ticarileşmesi sağlanır. Girişim Atölyesi bir girişimcinin fikir aşaİlham Süreci, Fikir Süreci, Girişim Süreci olmak üzere üç ana masından şirket aşamasına kadar geçen süreçte tüm ihtiyaçlarısüreçten oluşmaktadır. İlham Süreci ekibini tam olarak oluştu- nı bilir, eğitim ve desteklerini bu çerçevede olgunlaştırır.
ramamış, iş fikrinde bazı eksiklikleri gidermeye çalışan girişimcilerimizin sürecidir.
Girişimcilerimiz bu süreçte ekibine yeni arkadaşlar kazandırarak
iş fikrindeki eksiklikleri gidermeye çalışırlar. Fikir Süreci ekibi
olan ve iş fikri olgun seviyedeki girişimcilerimizin sürecidir. Bu
özelliklere sahip girişimcilerimize ortak çalışma alanı vermek su-

HEDEF KİTLEMİZ

1. Tamamıyla yeni bir uygulama olabilir.
2. Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması olabilir.
Sakarya Üniversitesi bünyesinde bulunan akademisyenlerimiz
3.
Var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullave inovatif tabanlı iş fikri sahibi öğrencilerimizin yanı sıra yurt
nımı olabilir.
içi ve yurt dışı üniversitelerinde lisans, yüksek lisans, doktora
programlarında öğrenci olan veya bu programlardan en az 10 yıl
içerisinde mezun olmuş teknoloji tabanlı inovatif proje fikri olan 2. İlham Süreci
girişimcilerdir.
İlham Süreci, Genç girişimcilerin projelerinin değerlendirmesi,
girişimciliğin ilk adımı olarak tanımlanabilir. Fikirleriyle Girişim
DESTEKLERİMİZ
Atölyesine başvuran genç girişimcilerin, olumlu değerlendirilen
projeleri sonrası değerlendirme süreci olarak da adlandırılabilir.
1. Ücretsiz Ofis Desteği,
İlham Atölyesi süreçleri şu şekilde sıralanabilir;
2. Girişimcilere iş fikirleri geliştirmek için danışmanlık,
3. Mentorluk,
1. Girişimcilerle Birebir Görüşmeler Düzenlemek.
4. Girişimcilik eğitimleri,
2. Birebir Görüşmelerin ardından öğrencilerin isteklerinin
5. Ücretsiz Patent Ön Araştırması,
değerlendirildiği ve o kapsamda yürütülecek Toplu Görüş6. Hibe destek programlarına başvuru süreçlerinde danışmelerin düzenlenmesi,
manlık,
3.
Her Çarşamba “ Girişimcilik Sohbetleri ” düzenleyerek,
7. Üniversitenin teknolojik alt yapı ve laboratuvarları kullangirişimcilerin deneyimli, Girişim Atölyesi personelinden
ma imkânı (izin dâhilinde),
girişimcilik üzerine bilgilendirme yapılması, bünyemizde
8. Adaptto-Teknoloji Transfer Ofisi ağı içerisindeki melek yabulunan Girişimci Firmaların, genç girişimcilere yaşadıkları
tırımcılar ile görüşme,
zorluklar ve başarılarını aktararak ” Şirketleşme Adına ”
fikir oluşumu sağlanması.
Ön Kuluçka Süreci
4. Projelerini geliştirmek adına deneyimli Girişimcilerimizin
ofislerine giderek projelerine katkıda bulunma süreci,
5. Akademisyenlerle görüşerek, projelerinin gelişmesinde
1. Başvuru
uzman deneyimlerden girişimcilerimizin yararlanma süreci,
Başvuru aşamasında, internet üzerinden online başvuru formu
Değerlendirme sonrası başarılı, ticari ve şirketleşme gücü yükdoldurularak proje başvuruları alınır. Girişimciden iş fikrini sade,
sek olan projelerin bir üst basamak olan “ FİKİR SÜRECİNE ”
net ve açık bir şekilde anlatması beklenir. İş fikri aşağıdaki tageçmesi sağlanacaktır.
nımlara uygun olmalıdır.

3. FİKİR SÜRECİ

4. GİRİŞİM SÜRECİ

Fikir Süreci, fikirlerini geliştiren girişimcilerin projelendirme aşamasıdır. Bu program da zaman sınırı yoktur. Girişimci iş fikrine
müşteri ya da hibe destek programından para kazanırsa bir üst
seviyeye çıkabilir.

Girişimcilerimizin şirketlerine en yakın oldukları yer girişim
atölyesi programıdır. Girişimcilerimiz projelerinin son düzenlemelerini, prototip gelişimini bu programda yapacaktır. Girişimcilerimizin artık araştırma safhalarından daha çok ürün ortaya
çıkarma süresi olacaktır.

Alıcısı olan iş fikirlerinin ilerlemesi kolay olacaktır. Pazarda
müşteri destekçisi olduktan sonra gerisi sadece araştırmalara Girişimcilerimizle ilk olarak sözleşme imzalanacaktır. Girişim
kalacaktır. Fikir Atölyesinin temel mantalitesi tamamıyla başarı Atölyesinde ofis verilecektir. Bu program şirketleşmeye çalıodaklı olacaktır. Fikir Atölyesi faaliyetleri şöyle sıralanabilir;
şan girişimcilerimizin ilk adımları olacaktır. Bu adımları birlikte
atmak onların piyasa ile rekabet edebilecek şirket olmalarını
1. Sözleşme imzalanacaktır.
sağlayacaktır.
2. Girişimcilerle birlikte 2209 A / 2209 B projeleri yazma
süreci,
Girişim Atölyesi süreçleri;
3. Yatırımcı ve müşteri görüşme süreci,
4. TÜBİTAK 1512 (Mayıs sonu haziran başı) Eğitimi,
1. Bu programla birlikte prototip oluşturulması,
5. Girişim Atölyesi Mentor ekipleri ile kahve günleri,
2. Sonucunda ürünlerin oluşması,
6. Müşteri bulduğu taktirde prototip geliştirme süreci
3. Firmalarla pilot tasarımların oluşturulması,
7. Prototip geliştirmeye başlayan ekipler Fikir Atölyesi’nden 4. Genç girişimcilerin pilot tasarım için firmalarla bireysel olamezun edilecektir. Girişim Atölyesi programına geçerek burak diyaloğa geçmesi,
rada devam edecektir.
5. Fikir atölyesine mentorluk hizmeti sağlaması
olarak tanımlanabilir.
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