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1. ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi
2007 yılında, ODTÜ akademisyenlerine patent süreçleri için destek verilmesi ve Fikri ve Sınai
Mülkiyet Hakları (FSMH) konularında üniversite içerisinde farkındalık yaratılması görevlerini
üstlenen Teknoloji Transfer Ofisi, ODTÜ Teknokent bünyesinde kurulmuştur. 2013 yılında
ODTÜ ve ODTÜ Teknokent’in ortak başvurduğu “TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri
Destekleme Programı” kapsamında destek alınması ile ikili yapıya geçilerek ODTÜ Araştırmalar
Koordinatörlüğü’ne bağlı çalışan ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi (ODTÜ-BTO) kurulmuştur. ODTÜ
BTO’nun faaliyet alanları ODTÜ Senatosu tarafından ulusal-uluslararası projeler, üniversitesanayi iş birliği faaliyetleri ve akademisyen buluşlarının ifşası ile FSMH konularında hukuki
destek sağlanması olarak tanımlanmıştır.
2017 yılı başında hayata geçirilen yeni yapılanma kapsamında ODTÜ Teknokent TTO ve ODTÜBTO, ODTÜ-TTO adı altında birleştirilmiş; bu kapsamda görev tanımı üniversite-sanayi işbirliği,
akademik buluşların tescillenmesi, ticarileştirilmesi ve FSMH konularında sözleşme desteği
olarak belirlenmiştir.
ODTÜ TTO (http://tto.metu.edu.tr/)
akademisyenlere destek olmaktadır;

ODTÜ

Teknokent

bünyesinde

üç

birim

ile

● Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) ve Sözleşmeler
● Ticarileşme
● Üniversite-Sanayi İşbirliği
ODTÜ-TTO bugüne kadar 250’den fazla patent/tasarım tescili alınmasına, 400’den fazla
sözleşme yapılmasına, 10’dan fazla akademisyen firması kurulmasına yardımcı olmuştur.
Ayrıca, üniversite ve sanayi arasında köprü görevi görerek, 500’den fazla projenin ortaya
çıkmasına katkıda bulunmuştur. Türkiye’nin ilk TTO’su olan ODTÜ-TTO, 8 kişilik bir ekiple
hizmet vermektedir.

2. Teknoloji Transfer Destek Araçları
ODTÜ-TTO, 2013 yılından beri, “TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme
Programı” kapsamında desteklenmektedir. Üniversiteden çıkan araştırma sonuçlarının tescil
başvurusu yapılarak korunmasını ve ticarileştirilmesini, üniversite-sanayi arasında iş birliği
çalışmalarının yürütülmesini ve fikri sınai mülkiyet hakları (FSMH) konularında sözleşme
desteğinin verilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda birimlerin vermiş oldukları desteklerin
detayları kısaca aşağıdaki şekildedir;
● FSMH ve Sözleşmeler Birimi: ODTÜ TTO, 5 Fakülte, 29 disiplinler arası araştırma
merkezi, 220 laboratuvar, 1250 tam zamanlı akademisyen ve 330’dan fazla teknoloji
firmasının yer aldığı bir ekosistemde hizmet vermektedir. Bu ekosistemde ortaya çıkan
akademik bilgi ve geliştirilen teknolojilerin katma değeri yüksek ekonomik değerlere
dönüşmesinin ilk aşaması tescile konu buluşların tespit edilmesidir. ODTÜ TTO bu
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çerçevede akademisyen görüşmeleri, bilgilendirme etkinlikleri, birebir görüşmeler,
bilgilendirme dokümanları hazırlanması konularında ODTÜ akademisyenlerine ve
ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. bünyesindeki firmalara destek sağlamaktadır. Teknoloji
Transfer faaliyetlerinin başlangıç döneminde ilk olarak müzakere edilen ve tüm
süreçleri etkileyen sözleşme aşamasına büyük önem veren ODTÜ TTO; ÜSİ, patent ve
ticarileştirme desteklerinin her aşamasında akademisyenlerin Fikri ve Sınai Mülkiyet
Hakları konularında ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sağlamaktadır. Bu kapsamda
gizlilik, lisans, üniversite-sanayi iş birliği, proje vb. konularda sözleşme hazırlama,
hukuki görüş verme ve müzakere desteği vermektedir.
● Ticarileştirme Birimi: ODTÜ TTO tarafından yürütülen ticarileştirme faaliyetleri
kapsamında; portföydeki buluşların ticari potansiyelinin araştırılması, rakip
teknolojilere göre avantajlarının belirlenmesi, teknolojik olgunluk seviyelerinin (TRL)
farklı işbirliği stratejileri ile arttırılması, buluşların devir veya lisans yolu ile
ticarileştirilmesi, akademisyenin ilgisi ve buluşun potansiyeline göre spin-off kurularak
buluşların geliştirilmesi, uluslararası platformlarda bilinirliklerinin oluşturulması
faaliyetleri yürütülmektedir.
● Üniversite-sanayi İş Birliği Birimi: Sanayi ile ortak proje yürütmek isteyen
araştırmacıların ve üniversitemiz ile birlikte çalışmak veya üniversitemizden hizmet
almak isteyen sanayi kuruluşlarının taleplerini en doğru eşleştirmeyi gerçekleştirerek
karşılamayı amaçlamakta ve bu kapsamda üniversite sanayi işbirliklerinde idari, hukuki
ve organizasyon desteği vermektedir.
Tüm bu birimlere nasıl erişilebileceği, birimlerden hangi hizmetlerin alınabileceği, gerekli olan
formlar ve benzeri faydalı bilgiler ODTÜ-TTO’nun web sayfasından (www.tto.metu.edu.tr)
kolaylıkla erişilebilmektedir.

3. EuroCC@Türkiye’de Teknoloji Transferi
EuroCC projesinin temel amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekibimizde bulunan öğretim
elemanlarımız ile eşleştirilerek yüksek başarımlı hesaplama (YBH) platformunda sahip
olabilecekleri problemleri çözmelerine yardım etmek, YBH hakkında farkındalık yaratmak ve
endüstride YBH kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bu proje ile temeli atılan YBH altyapısı, Avrupa
genelinde planlanan YBH genişlemesi politikasında aktif söz sahibi olmamızı sağlayacaktır.
ODTÜ-TTO ile yapılan görüşmede bu hedefle örtüşen hizmetlerinin neler olabileceği
tartışılmıştır. Bu hizmetler şöyle sıralanabilir:
● Özellikle küçük ve orta işletmeli firmalarla, EUROCC@ODTÜ ekibindeki
akademisyenlerin uzmanlık alanlarının eşleştirmek.
● Firma ile akademisyenlerin temasa geçmesini sağlamak.
● Akademisyenlerin aradığı belli bir sektörden firma varsa bulunmasına yardım etmek.
● Akademisyenlerin güncel araştırma konularını firmalar ile paylaşmak.
● Bu proje çerçevesinde temeli atılıp daha sonra büyüyebilecek iş birliklerinin yasal ve
ticari boyutları ile ilgili konularda yardımcı olmak.
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