
Programın Amacı

Programa Katılmak için 4 Neden

Program Sağladığı Faydalar

Yıldız Akademik Kuluçka programı kapsamında tüm Türkiye’deki
akademisyenlere ulaşılması ve iş fikirlerine ticarileşme desteğinin

verilmesi hedeflenmektedir.

Teknolojiyi en iyi siz
biliyorsunuz

Müşteri olabilecek
kurum ve kuruluşları

biliyorsunuz

Aynı konu ile
ilgilenecek yeteneklere

erişiminiz var

Ticarileşme
yolculuğunuzda YTÜ

Yıldız Teknopark sizinle

Farklı Bakış 
Açısı

Uygulamalı 
Deneyim

Hızlı Ticarileşme
İmkanı

Büyüme 
Desteği

Geliştirdiğiniz ürün ve teknolojiyi
bakış açınızı geliştirerek insanların

günlük hayatına dokunan ve
kolaylaştıran faydalı ürünler geliştirin

 Uygulamalı eğitimler ve
şirketleşme kurgusu ile

girişimciliği kendi fikrinizle
deneyimleyin

Var olan fikrinizi 3 günlük
hızlandırma programı

sonucunda doğru strateji ve
doğru yerde şirkete dönüştürün

Türkiye genelinde ve dünya çapında
büyüyebilecek kurgular tasarlayın ve
bizim mentorluklarımızla ürününüzün

yayılma hızını arttırın.

Yıldız Akademik Kuluçka
Hızlandırma Programı 



Program Takvimi

Son Başvuru:
Hızlandırma Programı:

Şirketleşme:

12 Ekim 2021
2-3-4 Kasım 2021
15 Kasım 2021

Hızlandırma 
Programı

Şirketleşme 
Desteği

Şirketleşme
Sonrası Destekler

İş fikrinizi en doğru şekilde girişime
dönüştürebilmeniz ve YTÜ Yıldız

Teknopark'ın tüm desteklerini en verimli
şekilde kullanabilmeniz için gereken tüm

eğitimleri Hızlandırma Programımız
bünyesinde alıyor olacaksınız.

YTÜ Yıldız Teknopark'ın uzman
kadrosu, iş fikrinizin şirketleşmesi için

gereken çalışmaların tamamında
yanınızda olacaktır.

Şirketleşme sonrasında da doğru stratejiyi
uygulayabilmeniz için YTÜ Yıldız

Teknopark'ın sahip olduğu geniş iş ağından
faydalanarak alanında uzman kişilerden
mentorluk, danışmanlık, iş geliştirme ve

yatırım destekleri sunulacak.

1.Gün

Program Eğitim İçeriği
2.Gün 3.Gün

Yıldız Akademik Kuluçka
Süreçleri (Destekler Hakkında)

Ticarileşebilir ve Teknolojik
Proje Yazma (Argeportal ve

örneklerle anlatım)

Muafiyet ve Teşviklerden
Yararlanma Eğitimi

Ticarileşmek için İhtiyacınız Olan
3 Şey Atölye Çalışması 
(Ürün, ekip ve strateji)

Temel Fikri Mülkiyet 
Hakları Eğitimi



Sıkça Sorulan Sorular
Yıldız Akademik Kuluçka Programı nedir?

Programa kimler başvurabilir?

Tüm bu hizmetler karşılığında nasıl bir ücretlendirme olacaktır?

Programa hangi fikirler ile başvuru yapabilirim?

Program ne gibi avantajlar sağlayacaktır?

Programa nasıl başvurabilirim?

Hızlandırma Programı öncesinde şirketleşebilir miyim?   

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kurulmuş şirketim var, programa katılabilir miyim?

Program süresince mentorluk alabilir miyim?

       Akademiden Kuluçkaya bir hızlandırma programıdır. İş fikrine sahip olan ancak   
 şirketleşmemiş akademisyenlerin hızlandırma programı sonunda şirketleşmesi
hedeflenmektedir.

       Programa akademik olan doktor ünvanına sahip kişiler ile birlikte yüksek lisans veya doktora
yapan araştırma görevlileri de başvurabilir.

        Program YTÜ Yıldız Teknopark finansmanı ile gerçekleşeceğinden katılmaya hak kazanan
girişimcilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

      Teknolojik veya Ar-Ge temelli iş fikirleri ile başvuru yapabilirsiniz. 

       Program hızlı ticarileştirme imkanı, büyüme desteği, fikir ve girişim üzerinden eğitim içeriği
deneyimli mentor desteği gibi destekler sunmaktadir. Ayrıca program dahilindeki projelerin
şirketleşme masrafları YTÜ Yıldız Teknopark tarafından karşılanacaktır.

       Programa başvurular www.yildizkulucka.com adresinden online olarak alınacaktır.

        Hayır, hızlandırma programını tamamladıktan sonra programa kabul olan iş fikrinizin
projelendirilmesi ve projenizin kabul süreci tamamlandıktan sonra şirketleşmeniz
gerekmektedir. Bu süreçler için detaylı bilgiyi eğitim programında anlatılacaktır. 

       Evet, yeni iş fikri ile başvuru yapabilirsiniz veya 3 yaşından küçük olan mevcut şirketinizi
YTÜ Yıldız Teknopark bölgesine taşıyarak ya da yeni bir şirket kurmak için programa
katılabilirsiniz.

       Evet, program süreci içerisinde ihtiyacınız olan alanlarda mentorluk desteği alabilirsiniz.

https://www.yildizkulucka.com/
https://www.yildizkulucka.com/

