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Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu / IFIA Ticarileştirme 
Aracılık Programı ICCD; küresel buluşları/girişimleri dünyanın farklı 
coğrafyalarında yer alan 7 farklı bölge ofisi ile 160’dan fazla ülkede 
yatırımcılara sunan ve bunu yaparken buluş sahibi/girişimcinin ihtiyaç 
duyduğu konularda paydaşları ile birlikte danışmanlık sağlayan, 
buluştan ticarileştirmeye uzanan yolda tüm süreci yöneten küresel bir 
ticarileştirme aracılık programıdır.

Küresel bazda buluş sahipleri/girişimcilerinin en büyük problemi olan 
ticarileştirmede çözümün bir parçası olabilmek adına oluşturulan 
ICCD programı geçmiş 2 yılda pandemi koşulları sebebiyle ağırlıklı 
olarak çevrimiçi yürütülmüştü. Pandemi koşullarının hafiflemesi ve 
sonuç odaklı çalışmalarda fiziki birlikteliklerin daha etkili olacağı 
inancıyla çevrimiçi çalışmalara ek olarak yüz yüze planlamaların da 
başlatılması bir gereklilik haline gelmiştir. 

Ekonomik Kalkınma için gerekli olan pek çok ön koşulla birlikte 
teknoloji üretmek de bir zorunluluk olarak günümüz kalkınma 
gerçekliğini oluşturmaktadır. Fakat üretilen teknolojilerin/fikirlerin 
finansal gerçekliğe dönüşmesi de buluş sahipleri/girişimcilerin 
zorlandığı konuların başında yer almaktadır. Bu sorunun aşılması ve 
finansmana erişim ile ilgili olarak adım atan gerek ulusal gerekse de 
uluslararası ekosistem aktörlerinin çabaları takdirle karşılanmakta 
olup yine de yeterli düzeyde olumlu sonuç alınamamaktadır. Bu 
durumda tüm ekosistemin kendisine şu soruyu sorması gerektiğine 
inanıyoruz; 

“Yeterince Tartışmadık mı, Artık Sonuç Odaklı Adımlar Atma 
Zamanı Gelmedi mi?”

Bu soruyla çıktığımız yolda; Paydaşlarımızla birlikte Ülkemizin 7 
Coğrafi Bölgesinde ayrı ayrı düzenlenecek “Buluştan Ticarileştirmeye 
Uzanan Yolda - Stratejik Sınai Haklar Yönetimi” etkinlik serisine 30 - 
31 Mayıs 2022 tarihlerinde, “İç Anadolu Bölgesi, Bölgesel 
Ticarileştirme Buluşmaları” adı altında Başkent Üniversitesinin ev 
sahipliğiyle başlanacağını belirtmekten memnuniyet duyarız. 

Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinin her birinden seçilen pilot illerde 
düzenlenecek etkinliklerle; lider sanayi yöneticileri, yatırım grupları, 
yatırım fonları ile ilgili coğrafi bölgede faaliyet gösteren teknoloji 
geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofisleri bünyesinde yer alan 
veya bireysel, asgaride patent başvurusu olan buluş sahipleri, 
girişimciler ve girişim şirketleri ile buluşturulacaktır.

Yatırım görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, ikili görüşme ortamlarının 
hazırlanması, kayıtlı teknolojilerin katılımcılara sergilenmesi, bölge 
dinamikleri içerisinde yerinde iyi uygulama örneklerinin gösterilmesi, 
“Stratejik Sınai Haklar Yönetimi” başlığı altında; patent, lisans, finansal 
raporlama, mevzuat, hukuki altyapı, sınai mülkiyet hakları gibi 
modüllere ayrılmış interaktif çalıştaylar ve sosyal programlarla 
desteklenmesi “Bölgesel Ticarileştirme Buluşmalarının” ana içeriğini 
oluşturmaktadır.
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ICCD Bölgesel Ticarileştirme Buluşmaları içerisinde katılımcıların da 
aktif olabilecekleri ve mevcut bilgi birikime ek olarak buluştan 
ticarileştirmeye uzanan yol içerisinde yeni bilgi ve tekniklerin 
aktarılması ile katma değer sağlanması amaçlanmaktadır. 

Her bir bölge için konularında uzmanların yer alacağı interaktif 
oturum ve paneller ile etkili bir bilgi paylaşım ve öğrenim platformu 
yaratılacaktır.

İNTERAKTİF ÇALIŞTAYLAR

Her bir bölge buluşması için gerçekleştirilen kayıtlar doğrultusunda 
ilgili teknolojiye direk ilgi gösterebilecek yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar 
ve sanayiciler programda yer alacaktır.  Melek yatırım grupları ve 
girişim sermayesi yatırım fonlarına ek olarak yatırım odaklı holdingler 
ve lider sanayi kuruluşlarının yetkilileri de  programda aktif rol 
üstlenecektir.

Programa kabul edilmiş her bir teknoloji/fikir yatırımcılarla 
eşleştirilecektir.

YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ

Programa kabul edilmiş teknolojiler/fikirler oluşturulacak ortak 
alanda teknojilerini/fikirlerini etkinlik boyunca sergileyebilecektir.

TEKNOLOJİ SERGİSİ

Tüm program katılımcılarının ilgisini çekebilecek, ilgili coğrafi bölge 
dinamikleri dahilinde iyi uygulama örneklerine teknik gezi 
düzenlenecektir.  Bu teknik gezilerle katılımcıların yeni avantajlardan 
yararlanması, ek bilgi ve deneyim aktarımı, başarı hikayeleri gibi 
vizyon geliştirici faaliyetler hedeflenmektedir.

TEKNİK GEZİ - YERİNDE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Program boyunca edinilen deneyimler ve bilgilerin uzun süreli ilişkiler 
kurularak iyileştirilmesi & geliştirilmesi için tüm katılımcıların yer 
alacağı sosyal programlar organize edilecektir.

SOSYAL PROGRAM
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1. Yatırımcıya ulaşmakta zorlanan, asgaride patent başvurusu olan buluş 
sahipleri/girişimciler ve girişim şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar ve 
sanayiciler ile buluşturularak stratejik sınai hak yönetimi ile ticarileştirme 
hikâyelerinin oluşturulması, 
2. Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir ve sonuç odaklı stratejik iş birliği ağının 
oluşturulması,
3. Katılımcıların mevcut bilgi birikimine ek olarak buluştan ticarileştirmeye uzanan 
yol içerisinde yeni bilgi ve tekniklerin aktarılması ile katma değer sağlanması,
4. Mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilip tavsiye kararlarının belirlenerek ilgili 
kurum ve kuruluşlarla paylaşılması,
5. Her bir bölgesel ticarileştirme buluşması sonrasında yayınlanacak detaylı sonuç 
raporu ile ülke ekosistemindeki tüm aktörler için kaynak dokümanın oluşturulması,
6. Program süresince paydaşlar ve katılımcılardan alınan geri dönüşler ve bilgi 
aktarımı ile tüm coğrafi bölgelerde programın tamamlanmasını müteakip; patent 
farkındalığı, teknoloji transferi, ticarileştirme/lisanslama konularında literatürde yer 
alacak konsensüs dokümanının oluşturulması,
7. Programın tüm coğrafi bölgelerde tamamlanmasını müteakip, mevzuatı olmayan 
ülkelerde asgari mevzuatın oluşturulmasına ve geliştirilmesine yönelik rehberlik 
edilmesi ve danışmanlık verilmesi temel amaç ve hedefleri oluşturmaktadır. 

PROGRAMIN AMAÇLARI

1. Paydaş Yetkilileri ve Yöneticileri,
2. Yurtdışı Lider Sanayi Yöneticileri, Yatırım Ağları, Yatırım Fonları, 
3. Yurtiçi Lider Sanayi Yöneticileri, Yatırım Ağları, Yatırım Fonları, 
4. Etkinlik Coğrafi Bölgesi Teknopark & TTO Yöneticileri, Yetkilileri,
5. Etkinlik Coğrafi Bölgesi Sanayi Yetkilileri,
6. Etkinlik Coğrafi Bölgesi Destek Mekanizmaları Yetkilileri,
7. Etkinlik Coğrafi Bölgesinden Başvuracak Buluşçular, Girişimciler, 
    Girişim Şirketleri
8. Sınai Mülkiyet Hakları Ekosistemi Üst ve Alt Aktörler

KATILIMCI PROFİLİ

İlgili coğrafi bölgede faaliyet gösteren teknoparklar ve üniversiteler 
bünyesinde yer alan ve yine ilgili coğrafi bölgede ikamet eden 
birseysel buluşçular, girişimciler, girişim şirketleri başvuruda 
bulunabilir. Başvuru sonrası yapılacak değerlendirmelerin ardından 
kabul edilen teknolojiler/fikirler programa kabul edilecektir. 

Başvuru tarihi itibarı ile

-Patent başvurusunun yapılmış olması,
-Prototipinin olması,
-En az “TRL 5”  seviyesinde olması gerekmektedir.

Kayıtlar;www.innovationhunters.org/btb linkinden gerçekleştirilebilir. 

KATILIM KOŞULLARI & KAYIT

Kayıtların Alınması  20 MART 2022 / 20 NİSAN 2022
Değerlendirme   27 MART 2022 / 01 MAYIS 2022
Eşleştirme Duyuruları 15 MAYIS 2022
Etkinlik Tarihi    30-31 MAYIS 2022

ÖNEMLİ TARİHLER

BÖLGESEL
TİCARİLEŞTİRME
BULUŞMALARI

www.innovationhunters.org/btb



OTURUM 1
09:30 – 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:00 – 11:00  PATENTİN SANAYİYE 
    UYGULANABİLİRLİĞİ

11:00 – 11:15  COMMERCIAL BREAK

OTURUM 2
11:15 – 12:30  TİCARİLEŞTİRMEDE ARAŞTIRMA 
    & ANALİZ YÖNTEMLERİ, VERİ 
    TOPLAMA ve UYGULAMA

12:30 – 13:30  ÖĞLE YEMEĞİ

OTURUM 3
13:30 – 15:00  TİCARİLEŞTİRME RAPOR 
    TEKNİKLERİ
    * Maliyet Analizi  
    * Market Analizi
    * İş Planı (Kanvas)

15:00 – 15:30  COMMERCIAL BREAK

OTURUM 4
15:30 – 17:00  YATIRIMCI & GİRİŞİMCİ GÖZÜYLE 
    TİCARİLEŞTİRME (BÖLÜM 1)

19:00    SOSYAL PROGRAM

EŞ ZAMANLI
10:00 – 12:30  YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ
09:30 – 12:30 TEKNOLOJİ SERGİSİ

12:30 – 13:30  ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 – 17:00 YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ
13:30 – 17:00  TEKNOLOJİ SERGİSİ

OTURUM 5
09:30 – 11:00 ÜLKELERİN YATIRIM 
    EKOSİSTEMLERİ – TİCARİ, 
    HUKUKİ ve UYGULAMA BOYUTU

11:00 – 11:15  COMMERCIAL BREAK

OTURUM 6
11:15 – 12:30  YATIRIMCI & GİRİŞİMCİ GÖZÜYLE 
    TİCARİLEŞTİRME (BÖLÜM 2)

12:30 – 13:30  ÖĞLE YEMEĞİ

OTURUM 7 & KAPANIŞ
13:30 – 15:30  DOĞAÇLAMA ÇALIŞTAY: 
    IP VE YATIRIM

16:00 – 17:30  TEKNİK GEZİ / BİTTO

EŞ ZAMANLI
10:00 – 12:30  YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ
09:30 – 12:30 TEKNOLOJİ SERGİSİ

12:30 – 13:30  ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 – 15:30 YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ
13:30 – 15:30  TEKNOLOJİ SERGİSİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
BÖLGESEL TİCARİLEŞTİRME BULUŞMASI

30 MAYIS 2022

PROGRAM

31 MAYIS 2022
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İÇ ANADOLU
BÖLGESEL TİCARİLEŞTİRME

BULUŞMASI PAYDAŞLARI

ICCD
ICCD; küresel buluşları/girişimleri dünyanın farklı coğrafyalarında yer 
alan 7 farklı bölge ofisi ile 160’dan fazla ülkede yatırımcılara sunan ve 
bunu yaparken buluş sahibi/girişimcinin ihtiyaç duyduğu konularda 
paydaşları ile birlikte danışmanlık sağlayan, buluştan ticarileştirmeye 
uzanan yolda tüm süreci yöneten küresel bir ticarileştirme aracılık 
programıdır. www.innovationhunters.org

Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federasyonu Danimarka, Finlandiya, 
Almanya, Büyük Britanya, Norveç, İsveç ve İsviçre'nin buluşçu dernekleri 
tarafından 11 Temmuz 1968'de Londra'da kurulmuş kâr amacı 
gütmeyen bir, sivil toplum kuruluşudur.

IFIA

IFIA
INTERNATIONAL FEDERATION
OF INVENTORS’ ASSOCIATIONS www.ifia.com

Başkent Üniversitesi,  Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 1980 yılında Türkiye Organ 
Nakli Yanık ve Tedavi Vakfını, 1982’de Diyaliz Merkezini, 1985’te ilk hastaneyi ve 
1986 yılında Haberal Eğitim Vakfını kurmasının ardından; yükseköğretim 
kurumlarına olan kgereksinimi karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi 
kurmak amacı ile 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye dayalı olarak 13 Ocak 1994 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 
3961 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

www. baskent.edu.tr

BİTTO Üniversite bünyesinde yaratılan katma değerin teknoloji ve yenilik 
alanında toplumsal faydaya dönüştürülmesi için 28.08.2014 tarihinde 
çalışmalara başlamıştır . "İleri Sağlık Teknolojileri"ni öncelikle alan olarak 
tanımlayan BİTTO, mevcut sahasından aldığı verileri Sanayi ve Kamu 
Kurumları ile eşleştirerek proje önerileri havuzu geliştirmektedir . 

BİTTO

bubitto.baskent.edu.tr

Türkiye Patent Hareketi Platformu; Patent Hareketi Derneği liderliğinde ve 
koordinatörlüğünde ticari kaygılardan uzak bir çizgide ve bağımsız bir yapıda 
kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Tüm hak ve sorumlulukları ile Patent 
Hareketi Derneği’ne aittir.

TÜRKİYE PATENT HAREKETİ

www.turkiyepatenthareketi.org

Patent Hareketi Derneği; toplumumuzun tüm kesimlerinde patent bilincini 
artırmak, farkındalık oluşturmak ve ülkemizin patent sayısının artmasına 
katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen ve sosyal sorumluluk 
anlayışı ile kurulan sivil toplum kuruluşudur.

PATENT HAREKETİ DERNEĞİ

www.turkiyepatenthareketi.org
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İÇ ANADOLU   DOĞU ANADOLU   EGE   AKDENİZ
GÜNEY DOĞU ANADOLU   KARADENİZ   MARMARA

K AY I T  v e  D E TAY L I  B İ L G İ

Yeterİnce 
Tartışmadık mı ? 

Artık
Sonuç Odaklı 

Adımlar 
Atma Zamanı 
Gelmedİ mİ ?



DOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

KARADENİZ BÖLGESİ

MARMARA BÖLGESİ

İÇ
ANADOLU
BÖLGESİEV SAHİPLİĞİNDE.....

BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

BÖLGESEL
TİCARİLEŞTİRME
BULUŞMALARI

www.innovationhunters.org/btb

İÇ ANADOLU   DOĞU ANADOLU   EGE   AKDENİZ
GÜNEY DOĞU ANADOLU   KARADENİZ   MARMARA


