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ŞEHİR TTO ekibi olarak üstlendiğimiz misyon,
hem mühendislik hem de sosyal alanlarda fikri
mülkiyet varlıkları oluşturmak üzere
yenilikçi bir ortam kurulmasını sağlamak ve
araştırma sonuçlarını ticarileştirmektir.

Amacımız...
Üniversitemizdeki son derece yetkin araştırmacılarımızın

bilgi birikim ve tecrübelerini, sanayi kuruluşları ile kamu kurum ve
kuruluşları ile yapılan ortak çalışmalarda kullanarak, uzun vadeli
toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek çıktılar elde etmektir.
Bu amaca uygun olarak da ŞEHİR TTO, siz araştımacılarımız ile

sanayi ve kamu arasında proaktif hizmet vererek koordinasyon
sağlayan bir arayüz ofisi olarak hizmet vermektedir.

Aynı zamanda ŞEHİR TTO, proje gelirlerinin araştırmacılara
yönlendirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlayarak
ŞEHİR’in araştırma ortamının zenginleşmesine de
katkıda bulunmaktadır.

ŞEHİR TTO / Akademi
Neyi Amaçlar?
Neler Yapar?
2011 yılından itibaren giderek artan sayıda ŞEHİR araştırmacısı,
projelerine başta TÜBİTAK ve Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli ulusal ve
uluslararası kurumlardan destek almakta, farklı sanayi ve kamu
kurumlarıyla ortak projeler yürütmektedir.
Temmuz 2017 itibariyle ŞEHİR’in TÜBİTAK, Avrupa Birliği, İstanbul
Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve Kamu kurumları tarafından desteklenen
100’den fazla projenin hacmi 25 Milyon TL’ye ulaşmıştır.
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ŞEHİR TTO olarak konularında uzman olan ekimizle, daha fazla
araştırmacımızın bu desteklerden faydalanması ve ulusal/uluslararası
işbirliklerini zenginleştirerek proje çıktılarını topluma ulaştırmaları
için çalışmaktayız.
Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

Bilimsel Araştırmalara Hibe Destekleri
Üniversite – Sanayi –
Kamu Projelerinin Oluşturulması
FMH Portföyü Oluşturma,
Lisanslama ile Ticarileştirme
Girişimci İş Fikirlerinin
Şirketleştirilmesini Sağlama

Bilimsel Araştırmalara
Hibe Destekleri

Üniversite – Sanayi – Kamu
Projelerinin Oluşturulması

TÜBİTAK, AB, İSTKA gibi desteklerin
duyurulması, başvuruların
yapılması, projelerin yönetimine
destek verilmesi ve bilimsel
işbirliklerinin sağlanması.

Proje sponsorunun sanayi ya da kamu
kurumlarının olduğu, fikri mülkiyet
hakkı içerebilen, topluma bilgi
aktarmayı sağlayan projelerin
eşleştirilmesi, başlatılması ve kontrolü.

FMH Portföyü Oluşturma,
Lisanslama ile
Ticarileştirme

Girişimci İş Fikirlerinin
Şirketleştirilmesini
Sağlama

Buluşların patentlenmesini ve yazılım,
edebi ve sanat eserlerinin telif hakları
ile tescillenmesini sağlama.

Akademisyenlerin ya da öğrencilerin
iş fikirlerinin yalın girişimcilik
metodlarıyla hızlandırılarak kuluçka
edilmesi ve başarılı startup firmaların
ekonomiye kazandırılması.

Ayrıca tüm bu başlıklardaki alanlar için yıl boyunca
düzenlediğimiz Farkındalık Etkinlikleri ve Eğitimlerle
de hem ŞEHİR akademisyen ve öğrencilerine
hem de üniversite dışındaki ilgililere
ulaşmaktayız.

Özellikle başta TÜBİTAK olmak
üzere araştırmacılarımız, Avrupa
Birliği’nin Çerçeve Programları,
ERASMUS+ gibi farklı kurumların
hibe programları tarafından
desteklenen projeler
yürütmektedirler. Aynı zamanda
İstanbul Kalkınma Ajansı

programları da altyapı projelerimiz için
faydalandığımız mekanizmalardır.
Araştırmacılarımızın ihtiyaçları
doğrultusunda destek aldığımız
kurum ve programlardaki çeşitliliğinin
arttırılması Destekli Araştırmalar
olarak amaçlarımızdan biridir.

Hibe Desteklerini hangi ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz?
Genel olarak araştırma projeleri için sağlanan desteklerle;
Projelerinizde görev yapan öğrenci
ve diğer personeli destekleyebilir,
Projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz
makine-ekipman, hizmet alımlarını
bu fonlardan karşılayabilirsiniz.
Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı bilimsel
organizasyonlara katılmak veya proje
çıktılarınızın görünürlülüğünü
sağlamak için de bu desteklerden
faydalanabilirsiniz.

Bu kapsamda ŞEHİR TTO’nun amacı, sizlerin
çalışmaları için ulusal ve uluslararası
fonlardan maksimum düzeyde
faydalanmanızdır.
Proje Geliştirme, Sözleşme ve Müzakere
ile Proje Yönetim aşamalarında verdiğimiz
hizmetlerle, zamanınızı daha çok bilimsel
çalışmalarınıza ayırmanızı sağlamayı
hedefliyoruz.

Proje Geliştirme
ŞEHİR TTO’yla daha kolay!
Bu süreçte, araştırmacılarımızın
yetkinlikleri ve araştırma
konularıyla ilgili olarak hazırlamış
olduğumuz Yetkinlik Havuzumuz
sayesinde başvuruya açık
programlarla, ilgili
araştırmacılarımızın eşleştirilmesi
mümkün olmakta ve eşleşen

araştırmacılarımız bu imkanlarla ilgili
birebir bilgilendirilmektedir. Bunun
yanında, araştırmacılarımızdan gelen
talepler doğrultusunda da kendileri
için uygun destek programlarını
arayarak proje geliştirme
faaliyetlerini sürdürmekteyiz.

Başvuru aşamasında
neler yapıyoruz?
Program ve çağrılarla ilgili başvuru
belgeleri ve rehberlerin sağlanması,
Başvurular için hazırlık planının
oluşturulması ve görev dağılımının
yapılması,
Proje hedefleri doğrultusunda
yurtiçinde ve yurtdışındaki potansiyel ortaklarla iletişime geçilmesi,
Etik kurul onayı, ev sahibi kurum
desteği, izin belgeleri, Fikri Mülkiyet
Hakları üzerine destek sağlanması,

Proje bütçesinin hazırlanması,
gerekli proformaların sağlanması
konusunda yardımcı olunması,
Proje metninin kontrolü,
Gerekli imzaların toplanması,
Elektronik başvurularda teknik
yardım sağlanması gibi konularda
başvuru yapacak araştırmacılarımıza
destek veriyoruz.

Projeniz kabul mu edildi?
Panel raporunuzla beraber hemen
bizimle bağlantıya geçebilirsiniz!
Proje sözleşmesinin imzalanması
sürecinde;
Destek sağlayan kurum tarafından,
projenin teknik ve finansal
kısımlarıyla ilgili istenen
revizyonların yapılmasında,
Gerekli olduğu hallerde, Gizlilik
sözleşmesi, Konsorsiyum
sözleşmesi gibi sözleşmelerin
hazırlanmasında ve
Sözleşmeler için gerekli imzaların
toplanmasında sizlere destek
vermekteyiz.
Ayrıca kabul edilen projelerle ilgili
olarak ŞEHİR Yönetiminin
bilgilendirilmesi ve proje
tanıtımlarının yapılması da ŞEHİR
TTO koordinasyonunda
yapılmaktadır.

Proje Başlangıç Toplantısı
Proje başlangıcında, ilgili programın kuralları üzerinden hazırladığımız sunumla size ve ekibinize
süreç hakkında bilgi vermekte, aynı
zamanda da ŞEHİR’deki işleyiş
anlatılarak olası zaman kayıplarının
engellenmesini amaçlamaktayız.

Projenizin idari ve
finansal işleriyle zaman
kaybetmeyin!
Destekli projeler alanındaki önemli
bir görevimiz de Proje Yönetim
sürecindedir. Bu aşamada sizlerle,
ŞEHİR’in diğer idari birimleri ve destek
sağlayan kurumlar arasındaki irtibat
noktası olarak sürecin sorunsuz bir
şekilde işlemesine destek
vermekteyiz.
Bu süreçteki önemli nokta, projelerin
hem Üniversite hem de Destek
Sağlayan Kurumların kurallarına göre
yürütülürken, sizlerin zamanınızı daha
çok projelerin bilimsel ve teknik
kısımlarına ayırmanızı sağlamaktır.

Proje Süreci
Bu süreçte araştırmacı, ŞEHİR’in
ilgili idari birimleri ve Destek
Sağlayan Kurumlar arasında
koordine ettiğimiz faaliyetler;
Personel çalıştırma ve ödemeler,
Satınalma işlemleri,
Harcamaların geri ödenmesi,
Projelerdeki durum ve bütçe
değişikliklerinin yönetilmesi,
Finansal raporların hazırlanması ve
Proje kapanış işlemleri.
Herhangi bir sorunuz olduğunda
Proje Sorumlunuzla irtibata
geçebilirsiniz!

Kurum Hisselerinin
Yönetimi
Üniversitemizde yürütülen projelerle
aktarılan kurum payları, yine araştırmacıların Ar-Ge ihtiyaçlarında
kullanılmak üzere bir havuzda
toplanmaktadır.
Ofisimiz kullanıma hazır olan
kurum payları konusunda Yönetimi
bilgilendirerek, Ar-Ge ihtiyaçlarının
bu havuzdan karşılanması için
gerekli koordinasyonu
sağlamaktadır.

Projelerinize Sanayi veya
Kamu Kurumlarından ortak mı
arıyorsunuz?
Bireysel olarak yürüttüğünüz projeler
yanında, kamu kurumu ve firmalarla
ortak olarak yürütmek istediğiniz
projelerde de size destek veriyoruz.

İster ortağınızla beraber
anlaştığınız proje fikrini bize
iletin, uygun hibe desteklerini
bulalım!
İsterseniz de aklınızdaki proje
fikrini iletin, sizin için uygun
kamu kurumu veya firma
ortağını bulalım!

Hibe destek uzmanlarımız sizler için
proje fikrinize uygun hibe destekleriyle
ilgilenirken, Üniversite-Sanayi İşbirliği
(ÜSİ) uzmanlarımız da diğer kurumlarla
yapılacak işbirliklerini destekleyici
servisler sunmaktadır.
ÜSİ projelerinizde de Hibe destekli
projelerde olduğu gibi Proje

Geliştirme, Sözleşme ve
Müzakere ile Proje Yönetim

aşamalarında da sizlerin yanındayız!

Proje fikriniz için
yapacağımız Ön Patent
Araştırması sayesinde
zaman kaybetmeyin!
Avrupa’da Ar-Ge projelerinin %30%40’ının daha önce gerçekleştirilen
projeler olduğu belirtilmektedir.
Tekerleği yeniden icat etmemek
için bütün Araştırma projeleri
öncesinde patent veritabanlarının
taranması ve proje fikrinin bu
doğrultuda değerlendirilmesi
gerekmektedir.

Araştırmalarınızı Kamu ve
Sanayiye mi ulaştırmak
istiyorsunuz?
Araştırmaların kamu ve sanayiye
uygulanabilir olması ve ticarileştirme kriterlerini de dikkate
alarak geliştirilebilmesi, kamu ve
sanayinin projeye en erken aşamada dahil olmasını gerektirmektedir.
Bu süreci hızlandırmak için size
destek oluyoruz.

Buluş Bildirimi mi
yapmak istiyorsunuz?
Araştırmacıların yaptıkları çalışmalar
sonucunda buluş yaptıkları sinyalini
aldıkları ilk noktada söz konusu buluşu
gizlilik şartlarını dikkate alarak formal
(Buluş Bildirim Formu) bir yapıda
TTO’ya iletmeleri gerekmektedir.
Eğer bu noktada olduğunuzu
düşünüyorsanız veya bu sürecin nasıl
işlediğini öğrenmek istiyorsanız,
hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ticari Potansiyeli nasıl
değerlendiriyoruz?
Ticari potansiyelin değerlendirilmesine
yönelik olarak İş modeli kanvasının
teknoloji tabanlı girişimlere yönelik
olarak yeniden tasarlanması ile
oluşturulan Teknoloji Transferi Kanvası
kullanılmaktadır. TT Kanvas üzerinden
buluş sahipleri ile birebir görüşmeler
yapılarak buluş farklı açılardan
değerlendirilerek ortaya konan
bulgular doğrulanmaktadır.

Bilginin Transferi
ŞEHİR TTO ile Daha Değerli
Patentlenebilirlik Analizi ile
doğru FMH Stratejisini belirleyelim!
Araştırma öncesinde, süresince ve buluş bildirimi sonrasında gerçekleştirilen
ön patent araştırma hizmeti ile araştırmacılar desteklenmektedir.
Patentlenebilirlik kriterleri yönünden test edilen buluş için uygun olması
durumunda izlenecek olan Fikri Mülkiyet Hakları Stratejisi belirlenir. Strateji,
koruma türünü, koruma gerekli bölgeleri, ilk giriş bölgesini ve koruma
süresince atılacak adımları içerir.

Ticarileştirme Stratejinizi beraber hazırlayalım!
ŞEHİR TTO hazırladığı Ticarileştirme
raporu kapsamında sektör
uzmanlarından, araştırmacılardan,
teknoloji transferi uzmanlarından,
girişimci mentörlerden oluşan
“Ticarileştirme Komitesine” sunum
yaparak buluşun desteklenmesi veya
serbest buluş olarak değerlendirilmesi
konusunda komite ile beraber
karar verir.
Buluş bildirimi ardından ticari
potansiyel görülen buluş bildirimleri

ŞEHİR Teknoloji portföyüne
alındıktan sonra ticarileştirme
stratejisinin belirlenmesi çalışmaları
da başlamış olmaktadır. Ticarileştirme
stratejisi belirlenirken buluş
sahiplerinin girişimcilik yaklaşımı,
teknolojinin geliştirme adımları ve
pazara ulaşması için gerekli zaman,
altyapı, fon vb. ihtiyaçları da
değerlendirilmektedir. Bunun
ardından şirketleşme veya lisanslama
yolları özelinde strateji
belirlenmektedir.

Sizin için doğru tercih “Lisanslama” mı yoksa “Şirketleşme” mi?
Lisanslama:

Şirketleşme:

Teknoloji portföyüne alınan bir buluş
için öncelikle FMH koruması gerekli
pazarlar belirlenerek uygun patent
başvuru rotası çizilmektedir. Koruma
aşamasının ardından teknolojinin ticari
potansiyeli için ileri analizler
gerçekleştirilerek lisansörlerin ilgisini
çekmek amacı ile ticari beklentilere ve
uygulama alanlarına odaklanılarak
Teknoloji Teklifleri hazırlanmakta ve
potansiyel ortaklar ile paylaşılmaktadır.

Teknoloji portföyünden şirketleşme
potansiyeli yüksek görülen çalışmalar
Kuluçka Merkezi ile beraber
değerlendirilmektedir. Kuluçka
merkezinin hızlandırıcı programı
yanında teknolojinin konumu, seviyesi
ve geliştirme adımlarına olan ihtiyacına
göre özelleştirilmiş hizmetler
sağlanmaktadır. Bu kapsamda
laboratuvar, uzmanlık, uygulama
altyapısı ve test ihtiyaçları belirlenerek
ŞEHİR ve çözüm ortaklarının altyapı
ve yetkinlikleri üzerinden teknoloji
girişimcilerine sunulmaktadır.

Girişimci Akademisyenlerimiz için
Verdiğimiz Hizmetler:
Girişimcilik ile ilgili faaliyet ve
destekler de TTO’nun verdiği
hizmetlerin bir parçasıdır. Patentli
veya patentlenebilir teknoloji
geliştiren akademisyen ve
araştırmacılara işlerini kurmak ve
büyütmek için sürekli mentörlük
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Ürününüzü ticarileştirmek için
neden Şirket kurmalısınız?
Akademisyenler, uzun yıllar süren
çalışmalarının sonucu ortaya çıkan
bilimsel ve entelektüel birikimlerini
kendilerinden yardım isteyen
şirketlerin hizmetine danışmanlık
çerçevesinde sunmaktadır. Ancak, bu
engin birikimin daha geniş bir kitleye
sunulabilmesi için, akademisyenlerin
bilimsel çalışmalarının bir yansıması

olan bir ürün geliştirilmesi ve piyasaya
sunulması, ya da geliştirmesi
tamamlanmış ürünlerin ticarileştirilmesi,
ve bunların yapılabilmesi için de yeni
bir girişim şirketinin kurulması doğru
bir yaklaşım olacaktır. ŞEHİR TTO,
akademisyenlerin bu yolda gereksinim
duyacakları her türlü yardımı vermeye
hazırdır.

ŞEHİR TTO
Ürünün teknoloji değerlendirmesini ve
ticarileştirme potansiyelini belirler.
Farklı sektörlerde deneyim sahibi tecrübeli kadrosuyla,
akademik girişimcilere kesintisiz mentörlük hizmeti verir.
Akademisyenler ile birlikte iş modelini oluşturur ve
doğruluğunu test eder.
Pazar ve rekabet analizi yapılmasına ve ürünün
fiyat politikasının belirlenmesine yardımcı olur.
İlk potansiyel müşterilerle görüşüp
doğru müşteri segmentinin belirlenmesini,
doğru müşteriye doğru değer önerilerinin iletilmesini ve
mümkünse ilk satışın yapılmasını sağlar.

Gelin ihtiyaç duyduğunuz
yatırımı beraber bulalım!
ŞEHİR TTO, yeni kurulan bir şirketin
büyümesi için gerekli yatırımı
temin eder. Bunun için akademik
girişimcileri yatırımcıların önüne
çıkmak üzere hazırlar, yatırımcı
sunumlarını oluşturur ve
potansiyel yatırımcılarla
randevuları organize eder.
Şirketin verimli yönetilmesi için
yol gösterir ve yardımcı olur.

ŞEHİR TTO’nun kurduğu yurtiçi ve
yurtdışı bağlantılar, hem
ticarileştirme için gerekli finansal
kaynaklara erişilmesine yardımcı
olurken, hem de iş geliştirme
faaliyetleri açısından büyük önem
taşır. ŞEHİR TTO’ nun yerel ve
uluslararası yatırım kaynakları ile
olan iyi ilişkileri ve çalışanlarının
iş hayatı tecrübesi, akademik
girişimlerin başarılı olmasını
sağlamayı garanti altına alır.

Ürünüzü en hızlı şekilde
Teknoloji Transferi Hızlandırıcı programımızla
pazara çıkartabilirsiniz.
“Teknoloji Transferi Hızlandırıcı
Programı”, Steve Blank’in “Yalın
Girişimcilik” ve University of Texas at
Austin IC2'in “Teknoloji Ticarileştirme”
programını temel alan Türkiye'ye
özel bir hızlandırıcı programdır.
ŞEHİR TTO, 2015 yılı içinde Avrupa
Yatırım Fonu’nun (EIF) Türkiye için
ayırmış olduğu 30 Milyon Avro’luk
erken teknolojilere yatırım fonu
içerisinde yatırımcı sıfatıyla yer aldı.

ŞEHİR TTO, bir erken teknoloji fonuna
yatırımcı olması ve diğer yatırımcılarla
sürekli yakın ilişki içinde bulunmasının
faydalı etkisini ülkemizdeki yenilikçi
teknoloji tabanlı buluş sahibi
akademisyenler, girişimciler ve
KOBİ’ler ile paylaşabilmek için
ŞEHİR “Teknoloji Transfer Hızlandırıcı
Programı”nı (TTHP) yarattı.
Bu programın temel hedefi, patentli/
patentlenebilir buluşları olan
akademisyen girişimcilere hizmet
vererek bu alanda başarı hikayeleri
yazmaktır.

Akademisyenlerin yenilikçi fikirler ve
araştırma ortamına, ŞEHİR TTO’ nun
ise iş fikri ve ticarileştirme ortamına
yatkınlığını temel alarak global olarak
kabul edilmiş bir süreç uygulanmaktadır. Akademisyenlerin geliştirdiği
teknolojinin nasıl korunduğu, hangi
alanlarda hangi problemi çözdüğü,

uygulama alanları, gireceği pazarın
büyüklüğü, en uygun ticarileştirme
metodunun saptanması, en uygun iş
modelinin geliştirilmesi gibi başlangıç
çalışmalarında ve yatırımcı ilgisinden
sonraki detaylı çalışmalarda ŞEHİR TTO
tecrübeli ekibi ile yüzyüze mentörlük
vermektedir.

Yapılan çalışma temel olarak 2 faza bölünmektedir:
1. Faz 4-6 hafta sürmekte ve bu süre
içinde yaklaşık 4 kez bir araya gelip
her birinde en az ½ gün süren
çalışmalar yapılmaktadır. Bu ilk faz
sonucunda, teknolojiyi özetleyen ve
İngilizce olarak yatırımcıların
anlayabileceği bir teknik dil ve
içerikle yazılan yaklaşık 4-12 sayfalık
“Tech Brief” adlı teknoloji özeti
dokümanı hazırlanmaktadır.
Hazırlanan Tech Brief çalışması öncelikle erken aşama teknolojilere yatırım
yapan ve bir tanesinde
ŞEHİR TTO’nun da yatırımcı olduğu
fonlar ile, ve sırasıyla ŞEHİR TTO’nun
ilişki ağında bulunan diğer yurtiçi ve
yurtdışı yatırımcı grupları, melek
yatırımcı ağları, ve Venture Capital
firmaları ile paylaşılmaktadır.
Yatırımcıların ilgisini çekmesi ve
onlardan talep gelmesi durumunda
hemen 2. Faz çalışmalara
başlanmaktadır.

2. Faz Çalışmaları yaklaşık 4-8 hafta
sürmekte ve “IP Brief” Fikri Milkiyet
Hakları Değerlendirme Özeti,
“Valuation Brief” Değerleme Özeti,
tahmini finansal tablolar
hazırlanmaktadır. İhtiyaç duyulması
durumunda, 40-100 sayfa uzunluğunda
olan teknoloji teknik durum tespit
raporu RapidCase de hazırlanabilmektedir. Bu rapor içerisinde detaylı olarak
Yönetici Özeti, Teknolojinin Aktarımı,
Kullanım Alanları, Pazar Analizi,
Rekabet Analizi, Pazar Validasyonları,
Geliştirme Durumu, Riskler,
Patent/FMH Durumu, Yatırım İhtiyacı,
Finansal Projeksiyonlar ve Çıkış
Stratejileri gibi başlıklar ele
alınmaktadır.

Olumlu giden bir süreçte yatırımcılar
akademisyen girişimcileri tanımak
istediğinden ŞEHİR TTO, yatırımcı
sunusunun hazırlanması ve sunu
provaları için destek vermeye devam
etmektedir. Yatırım kararı çıkması
durumunda yatırımcıların yöneticileri
ile birlikte son detayların
değerlendirilmesinde ŞEHİR TTO da
akademisyenlerin yanında yer
almaktadır. Bu süreçteki temel arzu
akademisyenlerin yaptığı araştırma,
yenilikçi ürün ve hizmet geliştirme
çalışmalarının değerini maksimize
ederek şirket değerlemesini yukarıya
çekmek ve böylece en uygun yatırım
miktarına ulaşmaktır.
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