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1. Sabancı Üniveristesi Teknoloji Transfer Ofisi
Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO), Sabancı Üniversitesi ile sanayi arasındaki
işbirlikleri, patent portföy yönetimi ve teknolojiyi ticarileştirme süreçlerini yönetmekle
sorumludur. İLO vasıtasıyla sanayi ile Sabancı Üniversitesi arasında AR-Ge işbirlikleri kurulur
ve üniversite bünyesinde üretilen her türlü teknolojik çıktının ekonomik hayata
kazandırılması için farklı programlar düzenlenir. Bu bağlamda İLO'nun amacı, etkin bir
üniversite – sanayi işbirliği kurarak akademisyenler ile sanayi arasındaki iş akışını
kolaylaştırmaktır.

2. Teknoloji Transfer Destek Araçları
Sabancı Üniversitesi TTO şu birimlerden oluşmaktadır:
• Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisi,
• Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi,
• Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi
Genel faaliyetlerimiz şunlardır:
• Sanayideki teknoloji ve Ar-Ge ihtiyaçlarının araştırılması
• Üniversite portföyündeki teknolojilerin ticarileşmesini kolaylaştırmak adına ilgili
teknolojinin olgunluk seviyesini yükseltme fırsatlarının araştırılması
• Sanayi ile ortak Ar-Ge çalışmaları için uygun hibe fırsatlarının belirlenmesi
• Belirlenen destek mekanizmalarına başvurunun eksiksiz ve beklentilere uygun
olarak gerçekleşmesi
• Sanayiye verilecek Ar-Ge içerikli danışmanlık ve hizmet tekliflerinin yanı sıra
ticari tekliflerin (Danışmanlık, Eğitim, Ar-Ge, Endüstriyel Hizmet vb.)
hazırlanması ve sürecin takibi,
• Danışmanlık ve ortak Ar-Ge projeleri kapsamındaki sözleşmelerin hazırlanması ve
imza süreçlerinin takibi,
• Fikri mülkiyet portföy yönetimi ve ticarileştirme süreçleri kapsamında buluşların
değerlendirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması ve koruma araçların karar
verilmesi
• Fikri Mülkiyet başvuru ve tescil süreçlerinin yönetilmesi
• Ticarileştirme stratejilerinin geliştirilmesi, ortak geliştirme, lisanslama ve
akademik girişimciliğin desteklenmesi.

3. EuroCC@Türkiye’de Teknoloji Transferi
EuroCC kapsamında yapılacak işler şu şekilde özetlenebilir.
• Ağımızda olan firmalarla EuroCC ekibinin bir araya getirilmesi
• Ekosistemdeki diğer paydaşlarla işbirliklerinin başlatılması (YASAD,
Teknoparklar)
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Yüksek başarımlı hesaplama odağında çalıştay, Connect4Tech etkinliklerinin
organize edilmesi ve ekosistemin HPC konusunda bilgi seviyesinin ve
farkındalığının arttırılması
EuroCC kapsamında düzenlenen anketin ilgili firmalara ulaştırılması
Projede birlikte çalışılmasına karar verilen firmalarla case study’lerin
oluşturulması ve bunların duyurulabilecek içerik haline dönüştürülmesi
HPC odağında podcast serisinin oluşturulması

2.1 Buluş ve Spin-off Modeli
EuroCC projesinde gerçekleştirilen üniversite-sanayi işbirliği vaka çalışmaları
esnasında gerçekleştirilmiş buluş ve teknolojiler değerlendirildikten sonra, Sabancı
Üniversitesi, bu teknolojilerin potansiyel uygulamalarını ve pazar değerlendirmelerini
vaka çalışmasında bulunan araştırmacılar ve SMEler ile tartışacaktır. Geleneksel
teknoloji transfer sürecine uygun olarak, bulunan yenilikler ve buluş sahipleri tarafından
sağlanan tamamlayıcı bilgileri dikkate alınarak, maksimum toplumsal etki için
teknolojiyi ticarileştirmenin en iyi yoluna karşılıklı anlaşma ile karar verecektir.
Sabancı Üniversitesi TTO ilk adımdan itibaren buluştan şirkete giden yolda patent vekil
seçini, buluş değerlendirme için hizmet alımı, hak sahipliği, sınai mülkiyet hakları
konusunda strateji, ülke seçini, lisanslama sözleşmesi, ortaklık vs. gibi konularda destek
ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Buluş bildirimi
Buluş değerlendirme
Sınai mülkiyet hak sahipliği
SMH koruma başvuruları
Ticarileşme faaliyetleri

Spin-off

Spin-off kurulumu
Spin-off lisanslama

Bunun yanında SU TTO, ortağı olduğu spin-offlar için
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Spin-off şirketin kurulmasına yasal izin verilmesi, şirket kurulum masraflarının
karşılanması
SU altyapısının kullanılmasına izin verilmesi
Patent Fonu Desteği: Patent başvuru-tescil masraflarının karşılanması
ILO Hizmetlerinin verilmesi
o Sınai mülkiyet hakkı tescil süreçlerinin yönetilmesi
o Pazar araştırmaları süreçlerinde destek verilmesi
o Fuarlarda tanıtım desteğinin verilmesi
o Ticarileştirme partnerlerinden ve mentor ağlarından yararlanma desteğinin
verilmesi
o Melek yatırım ağları ve VC fonları ile ilişkilerin kurulmasına destek
verilmesi
o Ulusal ve uluslararası hibe fonlarına ulaşım desteği ve proje yazma
mentorluğunun verilmesi
o Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinin koordinasyonu konusunda destek
verilmesi
INOVENT Hizmetlerinin verilmesi
o SUCOOL ön-kuluçka desteğinin verilmesi
o SOFF Hızlandırma programı desteğinin verilmesi
o İş modeli geliştirme süreçlerinde destek verilmesi,

Melek yatırım ağları ve VC fonları ile ilişkilerin kurulmasına destek verilmesi

EuroCC Projesi No 951732

4

