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GENEL BİLGİLER

2011 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen ve fikri mülkiyet yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası seçkin katılımcıları
bir araya getiren “Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi” konferansı, 2016 yılı itibariyle Koç Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve 2018
yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinin de katılımıyla birlikte düzenlenmektedir.
Her sene ayrı bir tema etrafında düzenlenen bu uluslararası konferanslar, geleneksel olarak konferansın hemen ertesinde hafta sonlarında
o senenin temasına uygun ve farklı uzmanlık alanı ve seviyelerine yönelik olarak çeşitli eğitim, çalıştay ve seminerlerle de desteklenmektedir.
2011 senesindeki ilk konferansta, ulusal ve uluslararası ilgili tüm paydaşların (kamu, sanayi, üniversite, araştırma kurumları ve STK’lar) katılımıyla “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi” konusu ele alındı. 2012 senesinde ikinci konferansın teması ise müfredatta “Fikri Mülkiyet Haklarının” geliştirilmesi ve yaygınlık kazanmasıydı. Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından hazırlanmakta
olan ‘Fikri Mülkiyet Eğitim Modeli’ etraflıca tartışılmıştı ve nihai olgunluğunu kazanmıştı. 2013 senesinde gerçekleşen uluslararası konferansın
teması olarak ise “Teknoloji Transfer Ofisleri: Başarı Öyküleri” başlığı seçilmişti. 2014 senesinde konferans teması olarak “Üniversite-Sanayi
İşbirliği: Başarı Öyküleri” belirlendi ve konferansta ulusal, bölgesel ve küresel olarak özellikle kamu kurumlarının ve uluslararası örgütlerin
“Üniversite-Sanayi İşbirliği” konusunda, üniversitelerdeki TTO’ların etkinliklerini artırmaları için geliştirdikleri stratejileri ve uygulamaya
koydukları programlar değerlendirildi. 2015 yılında gerçekleşen konferansın ana teması ise “Yatırımcı Açısından Fikri Mülkiyet Haklarının
Önemi”ydi. Bu konferans kapsamında üniversite ve yatırımcı ilişkisi, dünyanın çeşitli bölgelerinden başarı öyküleriyle, araştırma safhasından kuluçkaya, “spin-off” şirket kurmaktan teknoparka ve “fikri mülkiyet ve patent pazarı” oluşturmaya kadar bütün açılarıyla ele alındı.
2016 yılında, “Başarı Öyküleri: Sürdürülebilir Teknoloji Transferi Ekosistemini Oluşturmak”, 2017 yılında ise “Başarı Öyküleri: Laboratuvardan
Pazara” konusu işlendi. “Başarı Öyküleri: Üniversitelerin Sahip ve/veya Ortak Oldukları Teknoloji Yatırım Fonları” temasıyla gerçekleştirilen
IP 2018’de Amerika, Almanya, İtalya, İngiltere, Hollanda gibi farklı ülkelerden uzmanlar, fikri mülkiyet hakları yönetimi konusunda mevcut
stratejilerini, başarı öykülerini ve girişim ekosistemlerine dair bilgileri dinleyicilerle paylaştı.
2019 yılı Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı teması “Fikri Mülkiyetin Ticarileşmesi: İzlenecek Yollar”olarak belirlendi. Konferans
kapsamında gerçekleşecek panellerde sektörel bazda başarılı ticarileşme örneklerine de yer verilecek. Fikri Mülkiyet portföyleri ve stratejileriyle ilgili uluslararası gelişmeleri takip etme, IP dünyasının (WIPO, EPO) önde gelen temsilcileriyle tanışma ve panelistler ile buluşma
olanağı sağlanacak.

KONFERANSI NEDEN ORGANİZE EDİYORUZ?

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde gelenekselleşen “Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi” konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi,
Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin değerli katkıları ve işbirliğiyle, fikri mülkiyet konusunda ülkemizde farkındalık
yaratmak ve fikri mülkiyetle ilgili benimsenen ilkeler çerçevesinde uluslararası akademik ortama ve yeni gelişmekte olan teknoloji transferi
ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla organize edilmektedir.
Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin yanısıra, fikrî mülkiyet varlıklarının ve haklarının korunması, ancak bu konuda duyarlı bir bilinç oluşturulması ve farkındalık yaratılmasıyla mümkün olabilir. Akademik çalışma ve araştırma ortamının, salt bilim adına
özgürce geliştirilmesini bir öncelik olarak görmekle beraber, aynı zamanda içselleştirdiği toplumsal sorumluluk bilinci doğrultusunda,
sanayi ve akademi çevrelerinin işbirliği ile yenilikçi, doğayla barışık, daha müreffeh ve mutlu bir dünyaya katkıda bulunmayı amaç olarak
benimseyen bu dört üniversitenin işbirliği aynı zamanda Türkiye’deki tüm üniversitelerin bilime ve toplumun gelişimine hizmet etmek için
ortak hareket etmeleri için güzel bir örnektir.
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KONFERANSIN HEDEFİ NEDİR?

İlki “Üniversite’de fikri mülkiyet hakkı nedir?” sorusuyla başlayan uluslararası “Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi” konferansının 2019 yılı
itibariyle dokuzuncusu düzenlenecektir. Genel hedefleri arasında her geçen yıl fikri mülkiyetin gelişimine katkı sağlayacak şekilde üniversitelerde bu konudaki müfredatın oluşturulması, Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) kurulması, dünya genelindeki üniversite-sanayi ve
yatırım fonları işbirliği modellerinin incelenmesi gibi ilkeleri barındıran konferans, bu sene sanayi şirketleri temsilcilerinin ekosistemin
tüm paydaşlarıyla buluşmasını hedeflemektedir.

KONFERANSIN KAPSAMI NEDİR?

“Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı” gerçekleştirildiği ilk yıldan bugüne ulusal ve uluslararası iş birliğiyle organize edilen geniş çaplı
bir etkinlik olma özelliği gösterir. Bugüne kadar Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Avrupa Patent Ofisi (EPO), Birleşmiş Milletler örgütü olan Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu
(WIPO) ve European Investment Fund (EIF) gibi yapılar ve 2016 yılından itibaren Koç Üniversitesi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve 2018
yılından itibaren ise Özyeğin Üniversitesi konferans bünyesinde bir araya gelmiştir.

KONFERANSIN HEDEF KATILIMCI PROFİLİ KİMDİR?

“Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı”; niteliği, hedefleri, sunduğu eğitim ve atölye olanakları ve konuşmacı profili ile; sanayi kuruluşlarının Ar-Ge, finans ve hukuk bölümlerinin çalışanları, patent başvurusu yapan firma çalışanları, patent vekilleri, lisans yöneticileri,
yatırımcılar, melek yatırımcılar, teknoloji yatırım fon yöneticileri, akademisyenler, araştırmacılar, STK ve kamu temsilcileri, teknoloji transfer
ofisi çalışanları ile öğrenciler ve tüm girişimciler için değer yaratabilecek bir etkinliktir.
Günümüzde dünya hızla değişip dönüşmektedir. Artık ülkeler üretim-temelli ekonomiler yerine bilgi-temelli ekonomilere yönelmektedirler.
Bu değişim altında uluslararası arenada rekabet endüstriyel kapasite ve/veya doğal kaynaklara erişim yerine nitelikli iş gücü, bilgi ve
fikrî mülkiyet konusunda gerçekleşmektedir. “Bilgi güçtür” deyişinin “Bilgiyi paylaşmak güçtür”’e dönüştüğü günümüzde, değer sağlayan
yaratıcı fikirleri korumak giderek zorlaşmaktadır. Konferans “Fikri Mülkiyetin Ticarileşmesi: İzlenecek Yollar” temasıyla, yaratıcı fikirlerin
korunmasının yanında, bunların ticarileştirilmesi açısından da yön gösterici olacaktır.
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KONFERANS MERKEZİ

ALBERT LONG HALL
Adres		

: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs 34342 Bebek - İstanbul

Telefon		

: (0212) 359 67 03

E-posta		

: ip2019@boun.edu.tr
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TEMATİK SPONSORLUK PAKETİ

100.000 TL + KDV

•

Konferans alanında özel etkinlikler düzenleme izni (Organizasyon Komitesiyle birlikte planlanacaktır.)

•

Medya Görünürlüğü
Yazılı ve sözlü basın bültenlerinde yer verilecektir. (Organizasyon Komitesiyle birlikte planlanacaktır.)

•

Basılı Malzemelerde Görünürlük
Konferans için hazırlanacak olan; dosya, bloknot, davetiye, poster ve el broşürü malzemelerinde, logo sponsorlara ayrılan bölümde,
diğer sponsorlara göre daha dikkat çekici bir şekilde ve en üst sırada yer alacaktır.

•

Web ve Sosyal Medyada Görünürlük
Konferans için hazırlanan web sayfasında logo sponsorlara ayrılan bölümün en üst sırasında diğer sponsorlara göre daha dikkat
çekici bir şekilde yer alacak ve ilgili kuruma link verilecektir.
Konferans için hazırlanacak olan e-davetiye ve e-bülten’de sponsorun logosu diğer sponsorlara ayrılan bölümün üstünde ve daha
dikkat çekici bir şekilde yer alacaktır.

•

Konferans Mekanında Görünürlük
Ana Salonda sahne yanı balkon bölümünde 1,5*6 m alanında sadece tematik sponsor logolarının bulunduğu görsel yer alacaktır.
Konferans için konferans mekânında salon, kayıt, ikram alanlarında yapılacak görsel çalışmalarda sponsor logosuna yer verilecektir.
Logo sponsorlara ayrılan bölümün en üst sırasında diğer sponsorlara göre daha dikkat çekici bir şekilde yer alacaktır.

•

Konferans Süresince Katılımcılara Tanıtım Olanağı
Konferans Merkezi alt katta 6 m2 stand alanı (Kullanılacak malzeme yüksekliği maksimum 2m olacak şekilde) Katılımcılara sponsor
firmaya ait broşür dağıtılacaktır.

•

Konferans ve Eğitim Davetiyeleri
Konferans oturumlarına katılım için 12 adet 1 kişilik davetiye verilecektir.
Konferans eğitimlerine katılım için 5 adet 1 kişilik davetiye verilecektir.
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PLATİN SPONSORLUK PAKETİ

•

40.000 TL + KDV

Basılı Malzemelerde Görünürlük
Konferans için hazırlanacak olan; dosya, bloknot, davetiye, poster ve el broşürü vb. basılı malzemelerde, tematik sponsorlara ayrılan
bölümün altında ve diğer sponsorlara göre daha dikkat çekici bir şekilde üst sırada yer alacaktır.

•

Web ve Sosyal Medyada Görünürlük
Konferans için hazırlanan web sayfasında tematik sponsorlara ayrılan bölümün altında, diğer sponsorlara göre daha dikkat çekici bir
şekilde yer alacak ve ilgili kuruma link verilecektir.
Konferans için hazırlanacak olan e-davetiye ve e-bülten’de tematik sponsorlara ayrılan bölümün altında ve diğer sponsorlara göre
daha dikkat çekici bir şekilde üst sırada yer alacaktır.

•

Konferans Mekanında Görünürlük
Konferans için konferans mekanında salon, kayıt, ikram alanlarında yapılacak görsel çalışmalarda tematik sponsorlara ayrılan bölümün altında ve diğer sponsorlara göre daha dikkat çekici bir şekilde üst sırada yer alacaktır.

•

Konferans Süresince Katılımcılara Tanıtım Olanağı
Konferans Merkezi alt katta 4 m2 stand alanı (Kullanılacak malzeme yüksekliği maksimum 2m olacak şekilde) Katılımcılara sponsor
firmaya ait broşür dağıtılacaktır.

•

Konferans ve Eğitim Davetiyeleri
Konferans oturumlarına katılım için 6 adet 1 kişilik davetiye verilecektir.
Konferans eğitimlerine katılım için 1 adet 1 kişilik davetiye verilecektir.
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ALTIN SPONSORLUK PAKETİ

•

30.000 TL + KDV

Basılı Malzemelerde Görünürlük
Konferans için hazırlanacak olan; poster ve el broşürü malzemelerinde, logo sponsorlara ayrılan bölümde platin sponsorların altında
yer alacaktır.

•

Web ve Sosyal Medyada Görünürlük
Konferans için hazırlanan web sayfasında logo sponsorlara ayrılan bölümün sponsorlara ayrılan bölümde platin sponsorların altında
yer alacak ve ilgili kuruma link verilecektir.
Konferans için hazırlanacak olan e davetiye, e-bülten, sponsorun logosu platin sponsorlara ayrılan bölümün altında yer alacaktır.

•

Konferans Mekanında Görünürlük
Konferans için konferans mekânında salon, kayıt, ikram alanlarında yapılacak görsel çalışmalarda sponsor logosuna yer verilecektir.
Logo, platin sponsorlara ayrılan bölümün altında yer alacaktır.

•

Konferans Süresince Katılımcılara Tanıtım Olanağı
Konferans merkezi alt katta 2 m2 stand alanına yer verilecektir (Kullanılacak malzeme yüksekliği maksimum 2m olacak şekilde).
Katılımcılara sponsor firmaya ait broşür dağıtılacaktır.

•

Konferans ve Eğitim Davetiyeleri
Konferans oturumlarına katılım için 4 adet 1 kişilik davetiye verilecektir.
Konferans eğitimlerine katılım için 1 adet 1 kişilik davetiye verilecektir.

9

GÜMÜş SPONSORLUK PAKETİ

•

20.000 TL + KDV

Basılı Malzemelerde Görünürlük
Konferans için hazırlanacak olan posterlerde logo sponsorlara ayrılan bölümde platin ve altın sponsorlardan sonra yer alacaktır.

•

Web ve Sosyal Medyada Görünürlük
Konferans için hazırlanan web sayfasında logo sponsorlara ayrılan bölümde platin, altın ve panel sponsorlarından sonra yer alacak
ve ilgili kuruma link verilecektir.

•

Konferans Mekanında Görünürlük
Konferans için konferans mekânında salon, kayıt, ikram alanlarında yapılacak görsel çalışmalarda sponsor logosuna yer verilecektir.
Platin ve altın sponsorlardan sonra yer alacaktır.

•

Konferans Süresince Katılımcılara Tanıtım Olanağı
Konferans merkezi alt katta 2 adet 1x2 metre boyutunda firmayı tanıtıcı görsel yer alacaktır. Katılımcılara sponsor firmaya ait broşür
dağıtılacaktır.

•

Konferans ve Eğitim Davetiyeleri
Konferans oturumlarına katılım için 3 adet 1 kişilik davetiye verilecektir.
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PANEL SPONSORLUĞU PAKETİ

•

25.000 TL + KDV

Basılı Malzemelerde Görünürlük
Konferans için hazırlanacak olan posterlerde logo sponsorlara ayrılan bölümde platin ve altın sponsorlardan sonra yer alacaktır.

•

Web ve Sosyal Medyada Görünürlük
Konferans için hazırlanan web sayfasında logo sponsorlara ayrılan bölümde platin ve altın sponsorlardan sonra yer alacak ve ilgili
kuruma link verilecektir.

•

Konferans Mekanında Görünürlük
Konferans için konferans mekanında salon, kayıt, ikram alanlarında yapılacak görsel çalışmalarda sponsor logosuna yer verilecektir.
Platin ve altın sponsorlardan sonra yer alacaktır.
Destek olunan panel sırasında sahnede bir adet sponsor logosunun tek başına yer aldığı 85x200cm roll up bulundurulacaktır.

•

Konferans Süresince Katılımcılara Tanıtım Olanağı
Konferans merkezi alt katta 2 adet 1x2 metre boyutunda firmayı tanıtıcı görsel yer alacaktır. Katılımcılara sponsor firmaya ait broşür
dağıtılacaktır.

•

Konferans ve Eğitim Davetiyeleri
Konferans oturumlarına katılım için 4 adet 1 kişilik davetiye verilecektir.
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STANT ALANI HAKKINDA

12

DUYURU

•

Konferans tarih ve başvuru bilgilerini içeren posterin aşağıda yazılı mekanlara asılması sağlanacaktır.
- Boğaziçi Üniversitesi Kampüsleri
- Koç Üniversitesi Kampüsleri
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsleri
- Özyeğin Üniversitesi Kampüsleri

•

Konferans tarih ve başvuru bilgilerini içeren posterlerin tüm Türkiye’de bulunan üniversitelere posta ile gönderimi yapılacaktır.

•

Konferans genel program ve davetini içeren özel davetiye gönderimi yapılacaktır.
- İstanbul’da bulunan Üniversitelerin Rektörleri
- Türkiye’de bulunan Üniversitelerin Rektörleri
- Meslek Birlikleri Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeleri
- KOSGEB Merkezleri
- Türkiye’de bulunan Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik Merkezi Yöneticileri, AR-GE ve Tasarım Merkezleri

•

Konferans davetini ve bilgisini içeren e-bülten aşağıda kırılımları belirtilen listelere gönderilecektir.
- Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi akademisyenlerine
e-bülten gönderimi
- Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine e-bülten
gönderimi
- Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi mezunlarına e-bülten
gönderimi
- İş dünyası, Meslek Birlikleri, KOSGEB, Türkiye’de bulunan Teknoparklar, Türkiye’de bulunan Teknoloji Transfer Ofisleri,
Türkiye’de bulunan Üniversitelerin, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakültesi öğretim üyelerine e-bülten
gönderimi
- Türkiye’de bulunan Kuluçka, Girişimcilik İnovasyon Merkezlerine e-bülten gönderimi

•

Etkinlik öncesi ve sonrası basın daveti ve bülten gönderimi çalışması yapılacaktır.
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GEÇMİş KONFERANSLARDAN

2011

2012

2013

2014

2015
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2016

2017

2018
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KONFERANSI DÜZENLEYEN KURUM TEMSİLCİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşın Ertüzün, Rektör Yardımcısı
Sevim Tekeli, Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Genel Müdürü
Figen Atalan, Teknoloji Transfer Ofisi

Koç Üniversitesi
Prof. Dr. M. İrşadi Aksun, Rektör Yardımcısı
Ebru Tan, Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Rektör Danışmanı
İdil Buse Kök Hazer, Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü

Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Reha Civanlar, Rektör Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi İsmail Arı, Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişimcilik Direktörü

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Adres		

: No: 10 34342 Bebek - İSTANBUL

Telefon		

: (0212) 359 67 03

E-posta		

: ip2019@boun.edu.tr

www.ipconference.boun.edu.tr

