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Buluş, Ar-Ge ve İnovasyon
ISIF’17
Ülkemizin gelişimine değer katacak buluş, ar-ge ve inovasyon faaliyetlerinin
ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin
ticarileştirilerek toplumun refahına sunulması amacıyla yola çıkmış olduğumuz
İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı – ISIF’16, 24 ülkeden 324 buluşun katılımı ile
03-06 Mart 2016 tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
İçeriği ve sonuçları ile dünyada gerçekleştirilen diğer buluş fuarları arasında
önemli bir yer elde eden ISIF’16, kapsamında yer alan çalıştay ve paneller ile
sadece bir fuar etkinliği olmanın dışına çıkıp, tüm ekosistemin bilgi paylaşım
merkezi olmuştur.
Bu bağlamda, proje aşamasından itibaren sürdürülebilirliği ve gelişimi
hedeflenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nın ikincisi olan ISIF’17’nin
02-04 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul WOW Convention Center’da
gerçekleştirileceğini bildirmekten memnuniyet duyarız.
Uluslararası alanda, ülkemizin adını etkin bir şekilde duyurmaya devam
edeceğimiz 2. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı - ISIF’17, T.C. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onursal Himayelerinde, Uluslararası
Buluşçular Dernekleri Federasyonu (IFIA) Himayelerinde, Türk Patent
Enstitüsü Ev Sahipliğinde, Anadolu Buluşlar ve Buluşçular Derneği Ana
Organizasyonunda, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Avrupa
Patent Ofisi (EPO)’nin Uluslararası Destekleriyle gerçekleştirilecektir.
Hedef kitlesini uluslararası ve ulusal; bireysel buluşçular, ar-ge merkezleri,
üretici ve ticari firmalar, sanayiciler, girişimciler, özel araştırmacılar,
danışmanlar, patent ofisleri, özel veya devlet destekli araştırma enstitüleri,
bilim parkları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri,
üniversiteler, laboratuvarlar, fikri ve sinai mülkiyet hakları ile ilgili kurum ve
kuruluşlar, melek yatırımcılar, risk sermayesi grupları, inovasyon teşvikçileri,
patent vekilleri, buluş dernekleri, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum
kuruluşlarının oluşturduğu ISIF’17, içeriğindeki B2B görüşmeler, çalıştaylar
ve paneller ile ekosistemin güçlü bir destekleyicisi olmaya devam edecektir.

NEDEN KATILMALIYIM ?
Uluslararası ve Ulusal; Üretici ve ticari firmalar, girişimciler, bireysel buluşçular,
özel araştırmacılar, ar-ge merkezleri, danışmanlar, patent ofisleri, özel veya
devlet destekli araştırma enstitüleri, bilim parkları, teknoparklar, teknoloji
transfer ofisleri, üniversiteler, laboratuvarlar, Fikri ve sinai mülkiyet ile ilgili
kurum ve kuruluşlar, melek yatırımcılar, risk sermayesi grupları, inovasyon
teşvikçileri, patent vekilleri ve buluş dernekleri İstanbul Uluslararası Buluş
Fuarı ISIF’in katılımcı kitlesini oluşturmaktadır.
•

Bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlar da aktivitelerini,
hizmetlerini ve programlarını sunabilmek için İstanbul Uluslararası Buluş
Fuarı ISIF’17 içerisinde katılımcı olarak yer alabilmektedir.Buluşlarınızın
pazarlayabilir ve bilgi paylaşımını teşvik edebilirsiniz,

•

Fikirlerinizin ve buluşlarınızın ulusal ve uluslararası pazarlara açılmasını
sağlayabilirsiniz,

•

Buluşunuzu, yeni ürününüzü veya teknolojik fikrinizi yatırımcılara,
distribütörlere, lisans firmalarına ve genel kamuya gösterme imkânı elde
edebilirsiniz,

•

Birçok ülkeden gelecek üreticiler, ticari temsilciler, girişimciler, finanscılar,
tüketiciler ve işadamları ile toplantılar yapabilir ve başarılı bağlantılar
kurabilirsiniz,

•

Görsel ve yazılı medya vasıtasıyla dünya çapında buluşunuzun bilinirliğini
artırabilirsiniz,

•

ISIF madalya ve ödülleri sayesinde buluşunuzun ve yeniliğinizin pazar
tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz,

•

Workshoplar sayesinde fikri mülkiyet haklarının önemi, faydası ve bunların
ticarileştirilmesi konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz,

•

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) himayelerinde
düzenlenecek bu etkinlik sayesinde dünya çapındaki buluşçu dernekleri
ile uzun süreli ortaklıklar kurabilirsiniz,

•

Pazarlama uzmanları, fikri mülkiyet uzmanları, patent vekilleri, teknoloji
transfer firmalarının katılımı sayesinde buluşunuzun ticarileştirilmesine
ilişkin yardım alabilirsiniz.

ISIF & SANAYİ İŞ BİRLİĞİ
2. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı - ISIF’17, bilginin ürüne ve katma değere
dönüşmesine, ticarileşmesine yönelik görevler üstlenmektedir. ISIF’17
içeriğinde sanayi ile gerçekleştirilen iş birlikleri ise buluş, ar-ge ve inovasyon
faaliyetlerinin güçlendirilmesinde en önemli faktörlerden biridir.
Yeni fikirlerin ve buluşların buluşçunun tekelinde kalmayıp hızla yaygınlaşması,
ekonomik büyüme ve toplumsal ilerleme açısından da son derece önemlidir.
Yeni fikir ve buluşu sanayi ürününe dönüştürebilme yeteneğine sahip
firmaların potansiyelinin harekete geçirilmesi ekonomik ve toplumsal faydayı
ülke ölçeğinde en üst seviyeye çıkaracaktır.
Bu bağlamda özel sektör sanayi kuruluşları, sanayi bölgeleri, sanayi odaları
ve meslek üst birlikleri ile yapılan iş birliktelikleri sayesinde sanayinin ISIF’17
içerisinde en kapsamlı şekilde yer alması hedeflenmekte ve bu amaç için
yoğun çalışmalar yürütülmektedir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
“Uluslararası Katılım ve İlişkiler”, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı - ISIF’i
ülkemizdeki diğer buluş etkinliklerinden farklı kılan en önemli özelliklerin
başında yer almaktadır.
ISIF’17’nin amacı, yenilik kültürünün ve anlayışının ekosisteme ve toplumun
tüm katmanlarına etkin bir şekilde yayılmasıdır. Buluşların uluslararası bazda
görünür kılınması ve küresel ticarileştirme imkanı verilmesinin yanı sıra,
ülkeler arası bilgi ve teknoloji paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.
03-06 Mart 2016 tarihlerinde ilki gerçekleştirilen ISIF, toplam 24 ülkenin
katılımı ile ilk senesinde büyük bir başarı elde etmiş ve uluslararası katılımcılar
toplam fuar alanının %30’unda yer almıştır.
Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federasyonu (IFIA) ve üyeleri, uluslararası
yatırım kuruluşları ve sektör birlikleri ile yapılan çalışmalar ve anlaşmalar ile
02-04 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2. İstanbul Uluslararası Buluş
Fuarı’na daha fazla sayıda ülke katılımı planlanmaktadır.

ISIF’17 ÖDÜLLER
Alanında uzman kişilerden oluşan uluslararası jüri kurulu tarafından fuar
kataloğunda yer alan her bir buluş değerlendirilecek olup ISIF’17 Ödül
Töreni’nde hak kazananlara ödülleri takdim edilecektir.

ISIF’17

TPE

IFIA

WIPO

Altın Madalyalar
Gümüş Madalyalar
Bronz Madalyalar
Onur Ödülü
En İyi Yerli Buluş Ödülü
En İyi Yabancı Buluş Ödülü
En İyi Akademik Buluş Ödülü

En İyi Yerli Buluş Ödülü
En İyi Yabancı Buluş Ödülü
En İyi Akademik Buluş Ödülü
En İyi Yerli Buluş Ödülü
En İyi Yabancı Buluş Ödülü
En İyi Akademik Buluş Ödülü

ÖZEL ÖDÜLLER

Uluslararası Ödüller
En İyi Kadın Buluşçu Ödülü
En İyi Genç Buluşçu Ödülü
Partner Kurum Ödülleri
Sponsor Ödülleri

ISIF’17 PANEL ve ÇALIŞTAYLARI
ISIF’17; buluş, ar-ge ve inovasyon ekosistemini bir araya getirme hedefinin
yanı sıra bir öğrenim ve paylaşım platformudur. ISIF’17 bünyesinde
gerçekleştirilecek çalıştay ve panellerde; buluşların değerlendirilmesi,
girişimciler ile yatırım ağlarının ilişkisi, fikri mülkiyet hakları, ar-ge ve inovasyon
konuları işlenecektir ve Türkiye’nin uluslararası ekosistemdeki yerine ilişkin
ufuk açıcı konuşmalara yer verilecektir.

IFIA

INTERNATIONAL FEDERATION
OF INVENTORS’ ASSOCIATIONS

ISIF & YATIRIMCI İŞ BİRLİĞİ

ISIF’17 NETWORKING PARTNER

Buluşçu ile yatırımcıyı ortak bir amaçta buluşturabilmek ve buna bağlı olarak
lisanslama & ticarileştirme müzakerelerini gerçekleştirebilmek 2. İstanbul
Uluslararası Buluş Fuarı - ISIF’17’nin elde etmek istediği kazanımların başında
yer almaktadır. Bu bağlamda ISIF’16’da olduğu gibi ISIF’17’de de melek
yatırımcı ağları ve risk sermayesi gruplarına büyük önem verilmektedir.
ISIF’17 içeriğinde Yatırımcı Ağları ile kurulan iş birliktelikleri, buluşçulara;
Türkiye’nin başarılı girişimcileriyle beraber çalışma, uluslararası girişimcilik ve
yatırım trendlerinden haberdar olma, uluslararası başarılı girişimci, yatırımcı
ve liderlerle iletişim kurma, kişisel ve kurumsal gelişim adına hazırlanan ulusal
ve uluslararası çalışmalardan ve etkinliklerden faydalanma olanağı sunuyor.

ISIF’17’nin en önemli hedeflerinden biri, buluşların lisanslama ve ticarileştirme
oranlarının dünya standartlarına ulaştırılmasıdır. Buluşçuların, buluşlarını en
etkin şekilde tanımlayabilmeleri ve en yüksek seviyede yatırımcı & sanayiciye
ulaştırılabilmesi amacıyla ISIF’17 içerisinde “Networking Partner” olarak
TECHIN2B ile iş birliği gerçekleştirilmektedir. ISIF’17 süresince alınacak buluş
kayıtlarında TECHIN2B teknoloji portalı kullanılacaktır.

Buluş, Ar-Ge ve İnovasyon

2. İstanbul Uluslararası Bulus Fuarı

Bulus, Ar-Ge ve İnovasyon

Onursal Himayelerinde

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye, yüksek
katma değerli teknoloji üretimine dayalı ve bilgi tabanlı vizyonu ile dünyanın en gelişmiş on
ülkesi arasında yer alan bir Türkiye’nin oluşumunda öncü olmaktadır.

BİR BAKIŞTA ISIF’17
Fuar Tarihleri
02-04 Mart 2017

Uluslararası Himayelerinde

Fuar Merkezi
WOW Convention Center
Kısa Program
02.03.2017
10:00 – 18:00
10:30 – 17:00
		
13:00
13:30 – 14:15
14:15
03.03.2017

09:00 – 18:00
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
		
04.03.2017

09:00 – 17:30
10:00 – 17:00
10:00 – 14:00
		
10:00 – 17:00
		
17:30 – 18:00
18:00 – 19:30

IFIA

INTERNATIONAL FEDERATION
OF INVENTORS’ ASSOCIATIONS

Fuar
Çalıştaylar (Detayları İlerleyen
Zamanda Bildirilecektir…)
Açılış Kokteyli
Açılış Töreni
Fuar Alanı Resmi Açılış
Fuar
LES 100 Çalıştayı
Çalıştaylar (Detayları İlerleyen
Zamanda Bildirilecektir…)
Fuar
LES 100 Çalıştayı
ABIPIR - 6 Adımda Başarılı
Buluşçu Olma Çalıştayı
Çalıştaylar (Detayları İlerleyen
Zamanda Bildirilecektir…)
Ödül Töreni Kokteyli
Ödül Töreni

STANTLI KATILIM BİLGİLERİ

Boş stant alanı

Standart stant kiralamaları minimum
4m2’den başlamaktadır.

•

Boş stant alanı kiralamaları minimum
12m2’den başlamaktadır.

•

Kurumsal katalogta yer alacak ve
ödül töreninde değerlendirmeye
tabi tutulacak buluş adedi kiralanan
her 4m2 başına en fazla 2 adettir.

•

Kurumsal katalogta yer alacak ve
ödül töreninde değerlendirmeye
tabi tutulacak buluş adedi kiralanan
her 4m2 başına en fazla 2 adettir.

•

Boş stant alanı kiralama ücreti m2 başına 180 Euro + KDV(%18)’dir.

•

Boş stant alanları için belirtilen m2
fiyatı, standın boş alan kirasıdır.

•

Ek mobilya ve hizmet talebi için “Ek
Hizmetler Formu”nun doldurulması
gerekmektedir.

•

3kW’lık elektrik kullanımı stant ücretine dahildir. 3kW üstü elektrik talebi
için “Ek Hizmetler Formu”nun doldurulması gerekmektedir.

Standart 4m stant ücretine; Maxima
Stant Kurulumu, 1 Adet Masa (75 x
80 x 80 cm), 2 Adet Sandalye, 1 Adet
Üçlü Priz (16 A 250 V ~), Alınlık Yazısı
ve 1 Adet Çöp Kovası dâhildir.
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•

Ek mobilya ve hizmet talebi için “Ek
Hizmetler Formu”nun doldurulması
gerekmektedir.

•

3kW’lık elektrik kullanımı stant ücretine dahildir. 3kW üstü elektrik talebi
için “Ek Hizmetler Formu”nun doldurulması gerekmektedir.
Standart stant yüksekliği 2,40 metredir.

•

Ana Desteğinde

WIPO, “Dünyada fikri mülkiyet haklarının korunması ve yaratıcı etkinliği teşvik etmek
amacıyla” 1967 yılında kurulan bir Birleşmiş Milletler örgütüdür. WIPO’nun misyonu, dengeli
ve etkili bir uluslararası fikri mülkiyet (IP) sisteminin gelişmesine öncülük etmektir.

Standart Stant

•

Türkiye’nin sınai mülkiyet haklarının tesisi ve korumasının sağlandığı alanda tek yetkili kurum
olan Türk Patent Enstitüsü; ülkemizin teknolojik ilerlemesine katkı sağlamak, ülke içinde
serbest rekabet ortamının oluşmasını, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini
desteklemek amacı ile 1994 yılında kurulmuştur.

Uluslararası Desteğinde

•

Standart stant kiralama ücreti m2 başına 200 Euro + KDV(%18)’dir.

Ev Sahipliğinde

Yerli buluşçuların ulusal ve uluslararası arenada desteklenerek, ülkemizde geliştirilen
buluşların toplumun faydasına sunulması ve bu sayede ülkemizin ekonomik ve teknolojik
gelişimine katkı sağlanması amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Uluslararası ve ulusal; üretici
ve ticari firmalar, girişimciler,
bireysel buluşçular, özel araştırmacılar, ar-ge merkezleri, danışmanlar, patent ofisleri, özel
veya devlet destekli araştırma
enstitüleri, bilim parkları, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri,
üniversiteler, laboratuarlar, Fikri
ve sınai mülkiyet ile ilgili kurum
ve kuruluşlar, melek yatırımcılar,
risk sermayesi grupları, inovasyon teşvikçileri, patent vekilleri
ve buluş dernekleri ile iş birliği
yapmak ve yeni bağlantılar kurmak için doğru yerdesiniz.

•

5 kıtada 110’u aşkın ülkenin üye olduğu Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) tüm
dünyada uluslararası düzeyde buluşçuları destekleyen bir örgüttür. IFIA, Birleşmiş Milletlerin
Sivil Toplum Örgütü (ECOSOC), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Avrupa Patent
Organizasyonu (EPO) gibi pek çok uluslararası kuruluşların üyesi veya partneridir.

•

Özel stantlar için kurulabilecek maksimum yükseklik 3 metredir.

Uluslararası Desteğinde

EPO, 7 Ekim 1977 yılında kurulan hükümetler arası bir kuruluştur. Avrupa Patent Sözleşmesi
(EPC) kapsamında, yüksek kalite ve verimlilik ile Avrupa genelinde inovasyonu, rekabetçiliği ve
ekonomik büyümeyi desteklemektedir.

ISIF’17 Organİzasyon Komİtesİ

Birlik Mahallesi 448. Cadde No: 79/2
Çankaya / ANKARA • Tel : 0(312) 496 44 01
www.istanbul-inventions.org • info@istanbul-inventions.org
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Tarihine Kadar Yaptırılan Kesin Rezervasyonlarda, Stant Kiralama Ücretinden
%10 İndirim Gerçekleştirilecektir.
info@istanbul-inventions.org • www.istanbul-inventions.org

