
AKADEMİDEN GİRİŞİME YENİLİKÇİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI

LeanLab Programı

• ABD’de National Science Foundation (NSF) tarafından başarı ile sürdürülen I-Corps 
programından esinlenilerek hayata geçirilmiş,
• Araştırmacıların odaklarını üniversite laboratuvarının ötesine çevirmek ve 
ticarileşmeye doğru ilerlemeye hazır hale getirmek hedefiyle akademisyen ve 
doktora öğrencilerine özel olarak tasarlanmış, 
• Yalın girişimcilik temelli bir eğitim ve uygulama programıdır. 

Amacımız

• Akademisyen ve doktora öğrencilerinin girişim fikri odağında pazara yönelik 
düşünmesini, ürünle müşteri arasındaki bağlantıyı kurmasını ve yoğun müşteri 
ziyaretleri yapmaları ile müşteri isteklerine dayalı ürün ve teknoloji geliştirmelerini 
sağlamak,
• Akademik girişimciliği özendirmek ve akademik girişimci sayısını arttırmak,
• Üniversiteler içindeki girişimcilik ekosistemini yeni bir program ile güçlendirmek
• Araştırma çıktılarının ticari ürün ve/veya firma olarak sanayiye kazandırılması 
suretiyle ileri seviye teknolojilerin ekonomik değere dönüşmesini sağlamaktır.



LeanLab Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programı

Başvuru şartları: 

• Girişimcinin ya da girişim ekibinin akademisyen ya da doktora öğrencisi olması
• Girişimcinin ya da girişim ekibinin �kri mülkiyet temelli ya da hızlıca ticarilesme 
potansiyeli olan girişim �kirlerinin olması 
• Girişimcinin ya da girişim ekibinin teknolojilerine ait Teknoloji Olgunluk 
Seviyelerinin (Technology Readiness Level) TRL 3 ve üzeri olması 
• Girişimcinin ya da girişim ekibinin teknolojisi ve girişim �kri hakkında video 
çekerek girişimini ve programdan beklentilerini tanıtması

LeanLab Program Kapsam Özeti:

• Eğitimler doğrudan konuya odaklı I-Corps ve Business Model Generation 
serti�kalı eğitmenler tarafından verilecektir. 
• Girişim fikrine özel birebir mentor eşleşmesi yapılarak girişimcilerin başarı ile 
eğitimleri tamamlaması sağlanacaktır. 
• Program sömestr ve yaz döneminde başlatılmak üzere senede 2 defa uygula-
nacak ve her dönemde en az 6, en fazla 10 akademik girişimci programa tabi 
tutulacaktır.
• Her bir eğitim dönemi 7 hafta sürecektir. İlk hafta 2 tam gün, devamındaki 5 
hafta yarımşar gün ve son hafta 1.5 gün olmak üzere girişimcilerin akademik 
takvimleri ile uyumlu olarak program takvimleri netleştirilecektir.
• Her bir eğitim haftasında girişimcinin en az 15 saat müşteri keşfi ve en az 5 
müşteri görüşmesi yapması beklenmektedir.
• Girişimcilerin program sunumda yatırım alma odaklı girişim fikirlerine ait 
sunumlarını yatırımcılara yapması, iki dönem sonunda en başarılı bulunan �kri 
mülkiyet temelli girişimciye patent değerleme hizmetinin ücretsiz olarak 
sağlanması söz konusudur.

Başvuru ve detaylı bilgi için: www.leanlab-project.com


