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ODTÜ TTO- OTICON 
İşbirliği / Buluş 
Görüşmesi
ODTÜ TTO Portföyünde yer alan  ve koklear 
implant teknolojisi hakkında olan buluş için 
Demand Holding altında faaliyet gösteren 
OTICON ile görüşülecek. 
Patent ve ticarileştirme süreçleri ODTÜ TTO ekibi 
tarafından yönetilen “Koklear İmplantlar için MEMS 
Piezoelektrik Enerji Üreteci” adlı buluş, dünya devlerinden 
OTICON ile bir araya gelecek. Alanında lider olan firma 
ile 2017 yılında yapılan ilk görüşmenin akabinde buluş 
için bazı kilometre taşları belirlendi ve görüşmelere ara 
verildi. 2019 yılı Ocak- Şubat aylarında firma ile yapılan 
toplantılarda buluşla ilgili son gelişmeler değerlendirildi 
ve buluş sahibi akademisyenler ile birlikte ODTÜ TTO 
Fransa’ya davet edildi. Almanya, Danimarka, Fransa, İtalya, 
İsviçre, Avusturya ve Türkiye’de patent tescili olan buluşun 
teknolojik olgunluk seviyesinin detaylı görüşüleceği toplantı 
2019 yılı Eylül ayında yapılacak. Görüşmede buluşun 
geliştirilmesi ve ürünleştirilmesi için gerekli olan işbirliğine 
dair değerlendirme yapılacak.

ODTÜ TTO Eğitimleri 
Devam Ediyor / ODTÜ 
Tasarım Fabrikası’nda 
Patent Eğitimi
ODTÜ’de tasarım, mühendislik, bilişim, sosyal-
idari bilimler ve diğer ilgili alanlarda çalışan 
araştırmacıların ve öğrencilerin, disiplinler arası 
takımlar oluşturarak, sanayi ile etkileşim ve 
işbirliği halinde yeni ürünler geliştirmesinin 
sağlanması amacıyla faaliyetlerini yürüten 
ODTÜ Tasarım Fabrikası için “Fikri ve Sinai 
Mülkiyet Hakları Eğitimi” düzenlendi.
Buluş ve tasarımlar hakkında detaylı bilgi verilen eğitimde 
başvuru ve tescil süreçleri, patent ön araştırması,  6769 sayılı 
kanun kapsamında getirilen yenilikler ile yükseköğretim kurumu 
buluşları kapsamında ODTÜ uygulamaları konularında bilgi 
verildi.

Oticon,
farklı hasta gruplarının 

ihtiyaçlarına yönelik “kemiğe 
implante işitme sistemleri”  ve

“koklear implant çözümleri” 
sunuyor.



Güney Afrika’da 
İşbirliği Fırsatları 
/ Portföydeki 
Buluşlar Güney 
Afrika Yatırımcıları ile 
Görüşüldü
ODTÜ TTO; ASO, DEİK ve HHB Fuarcılık 
işbirliğiyle gerçekleştirilen “Türkiye – Afrika 
Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri” toplantısına 
katılım gösterdi.
Türkiye’den ve Afrika’dan çok sayıda işadamının ve 
yatırımcının bulunduğu toplantıda ODTÜ TTO ekibi 
üniversite buluşları hakkında ilgili paydaşlara bilgilendirme 
yaptı. Etkinlikte Güney Afrika’da yatırım için öncelikli 
sektörlere ve teknoloji fırsatlarına dair bilgi alındı. Güney 
Afrika bölgesindeki ticari fırsatları büyük elçilikte görev 
yapan uzmanlar ile de 1-1 görüşen ODTÜ TTO, buluş 
portföyünü ayrıca paylaştı.

Teknokent Firmaları 
için PHDP / Patent 
Hızlandırma Destek 
Programı Devam Ediyor
ODTÜ Teknokent’te yer alan firmaların patent 
başvuru süreçlerini desteklemek amacıyla 2018 
yılında başlatılan Patent Hızlandırma Destek 
Programı 2019 yılı başvuruları devam ediyor.
Program ile firmaların ortaya çıkardıkları buluşların ön araştırma, 
başvuru dokümanlarının hazırlanması, başvuru yapılması, 
araştırma raporu süreçleri ile vekil ücretleri destek kapsamında 
karşılanıyor. 2018 yılında toplamda 11 firmanın 12 buluşu için 
destek sağlandı ve 2019 yılı için başvurular 30 Eylül 2019 tarihine 
kadar devam edecek.

Program hakkında detaylı bilgi almak isteyen firmalar ODTÜ TTO 
ile iletişime geçilebilir.



ODTÜ TTO 
çalışmalarına dair 

daha detaylı bilgi için 
lütfen web sitemizi 

ziyaret ediniz. 
www.tto.metu.edu.tr


