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ODTÜ TTO- OXENTIA 
İşbirliği / Buluş
Değerlendirme 

Çalıştayı
ODTÜ TTO Portföyünde yer alan 16 

buluş için; uluslararası pazardaki 
potansiyellerinin analiz edilerek daha 

etkin ticarileştirilebilmesi amacıyla Oxford 
Üniversitesi’nin ticarileştirme faaliyetlerini 
yürüten ve alanında uzman olan OXENTIA 

firması ile işbirliği yapıldı. 
Söz konusu işbirliği kapsamında OXENTIA; buluşlarla ilgili 

pazar araştırması yaparak, pazardaki potansiyeli her  bir 
buluş için rapor olarak hazırlamıştır. Akabinde ODTÜ TTO’de 

iki günlük bir workshop düzenlendi ve hazırlanan

ODTÜ TTO- COLLER IP
İşbirliği / Patent 
Değerleme Çalışması
ODTÜ TTO portföyünde yer alan, ve uluslararası 
patenti olan ısıtılabilir kumaş teknolojisi 
hakkında bir buluş için, İngiltere’de faaliyet 
gösteren COLLER IP firması ile patent değerleme 
çalışması yapıldı.
ODTÜ TTO’nun ve buluş sahiplerinin de aktif olarak yer aldığı bu 
süreçte, firmadan iki uzmanla çalışıldı ve “ market approach” 
ana metot olarak kullanıldı. Alanında en iyilerden olan COLLER 
IP’den alınan danışmanlık sonucu elde edilen değer, ticarileştirme 
görüşmelerinde kullanılacaktır.

ODTÜ TTO ve OXENTIA 
arasında geliştirilen işbirliği 

kapsamında, daha uzun 
vadeli projelerin gündeme 
alınarak gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır.



ODTÜ TTO-Başkent 
Üniversitesi İşbirliği 
Protokolü / Sağlık 
Alanındaki Buluşlarda 
Ortak Projeler
ODTÜ ve Başkent Üniversitesi arasında;   
sağlık alanında geliştirilen buluş ve projelerin 
sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirilebilmesi ve ortaya çıkan sonuçların  
ticarileştirilebilmesi için işbirliği protokolü 
imzalandı.
Koordinasyonun ODTÜ TTO ve BİTTO tarafından sağlanacağı   
bu süreçte, farklı modellerde ortak çalışmalar yürütülmesi 
hedeflendi. Protokol ODTÜ ve BAŞKENT arasında Sağlık 
alanında yürütülecek işbirliği çalışmalarını içermektedir.

ODTÜ TTO Portekiz’de 
/ PATLAB Zirvesi

IP Ambassodor etkinlikleri kapsamında ODTÜ 
TTO Portekiz’e giderek, uluslararası pek çok TTO 

yöneticisi ile PATLIB Zirvesi’ne katılım gösterdi. 3 
gün süren     etkinlikte, Avrupa genelinden katılım 

sağlayan temsilciler, EPO’nun PATLIB (Patent 
Bilgi Merkezi) ağına olan desteğini arttırmayı 

hedeflediği bir dizi öneriyi tartıştı. 
Avrupa’daki yenilik ve teknoloji transferini destekleyen PATLIB ve 
diğer oyuncular arasında yakın işbirliğinin sağlanması, patentlerin 

ticarileştirilmesi amacıyla gerekli IP destek hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve; PATLIB ağının ve üyelerinin görünürlüğün 

arttırılması, görüşülen hedefler arasında yer aldı.



Akademik 
Girişimcilik /
II. LabsOut Programı 
Başarı ile Tamamlandı 
Akademisyenlerin girişimcilik alanında 
tecrübe edinmesini hedef alan « IP 
ACCELERATOR» programınının ikincisi ODTÜ 
TTO, Berkeley ve Growth Circuit işbirliğinde 
«LabsOut» adı ile gerçekleştirildi.
Üniversitede üretilen teknolojinin ticarileşmesini 
hızlandırmak, IP temelli akademik startupların sayısını 
arttırmak ve üniversite lisanslarının ticari potansiyellerini 
belirlemek amacıyla yürütülen LabsOut programı, 2018 
yılı Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye ayağını tamamladı.
Programın devamında, katılımcı ODTÜ akademisyenlerinden  
5 kişi Haziran  ayında San Franciso’ya giderek, oradaki 
mentorlar, VC’Ler ve firması olan akademisyenler ile tanıştı, 
bilgi ve deneyim paylaşımı yaptı.

1 hafta süren SF ziyaretinde, Silikon Vadisi ekosistemini 
ve girişimcilikle ilgili yürütülen çalışmaları, ODTÜ 
akademisyenleri çok daha yakından gözlemleme fırsatını elde 
etti.

ODTÜ TTO 
çalışmalarına dair 

daha detaylı bilgi için 
lütfen web sitemizi 

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


