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YUTTO

“İyi bir fikre
sahip olmanın en iyi yolu,
birçok fikre sahip olmaktır.
Albert Einstein

PROJELERDEN

HABERLER
İSTKA Toplantısı

İTÜ ARI Teknokent ve İTÜNOVA TTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen
İSTKA Güdümlü Projeler Tanıtımı Teknoloji Transfer Ofisleri Buluşması’na
katıldık. Güdümlü proje yürütmüş Teknoloji Transfer Ofisi, Kuluçka
Merkezi ve sanayi firmasının deneyimlerini de dinlediğimiz etkinlik, İTÜ
Magnet İleri Aşama Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşti.

Horizon 2020 Kobi Aracı Proje Yazma Eğitimi
Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 KOBİ Aracı (KOBİ) eğitimi
on iki diziden ilki olarak düzenlenen etkinliğe YUTTO tarafından katılım
sağlanmıştır. KOBİ’lere yönelik proje yazma konusunda atölye
çalışması yapılmıştır. Etkinlikte araştırma yöntemleri, pazar analizi,
olguların ve verilerin kazanan tekliflere dönüştürülmesinde iyi
uygulama, yazma teknikleri, ‘standart’ teklif bölümlerinde yer alan
çeşitli gereksinimler ve değerlendiricilerin yüksek puanları çekmek
için iyi olanın ne olduğu hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir.

EUREKA – H2020 SME Programları Bilgi Günü
28 Mayıs Salı günü, Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
(YUTTO) tarafından TÜBİTAK uzmanlarının katılımıyla, EUREKA ve
H2020 SME Programları Bilgi Günü düzenlenecektir.

EUREKA ve H2020 SME Instrument (H2020) KOBİ Aracı; sanayi

ve araştırma kuruluşları ile KOBİ’lerin başvurabileceği, Avrupa’da küresel
rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan fonlardır.
Etkinliğin ilk kısmında programlarla ilgili genel bilgilendirmeler,
ikinci kısmında ise TÜBİTAK uzmanları ile bire bir görüşmeler
gerçekleştirilecektir. Etkinliğimiz ücretsiz olup tüm katılımcılara
açıktır. Sorularınız ve detaylı bilgi için tto_proje@yeditepe.edu.tr
e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

GİRİŞİMCİLİK
SERÜVENLERİ
Wake Up Programı Yeditepe Üniversitesi’nde!
Tasarım odaklı düşünme metoduyla yenilikçi iş fikirleri geliştirmek isteyen
üniversite öğrencileriyle fikir, ürün geliştirme ve yalın iş modeli oluşturmayı
kapsayan 2 günlük uygulama ağırlıklı bir eğitim olan Wake Up Programı
TİM TEB Girişim Evi iş birliği ile 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde Yeditepe
Üniversitesi YUTTO Etkinlik Çadırı’nda gerçekleştirildi.

7Tepe Yeni Fikir Finalist
Ekibinin Başarısı!
7Tepe Yeni Fikir 2018 dönemi
finalisti “Bir Kutu Sevgi” ekibi, Kredi
Kayıt Bürosu tarafından düzenlenen
“Hayal
Edin
Gerçekleştirelim”
sosyal sorumluluk proje fikir
yarışmasında CFOnline isimli
çözüm ile Findeks Finansal
Okuryazarlık kategorisinde 4. oldu.

Siber Güvenlik ve Blockchain Temasında IDEATHON
YUTTO ve TÜRKKEP iş birliği ile 27 Nisan 2019
Cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi Gelecek
Merkezi Çadırı’nda IDEATHON gerçekleşti.
Siber güvenlik ve blockchain alanında
gerçekleştirilen Ideathon, katılımcıların takım
oluşturarak problemlere yenilikçi çözümler
geliştirdiği,
mentor
ve
danışmanların
iyileştirme destekleri ile jüri sunumu yaptıkları
gün boyu süren bir fikir maratonudur. YUTTO
Ideathon ile, problemlerin tanımlanıp, yenilikçi
çözümlerin geliştirilmesi ve ekosistemde yeni
girişimlerin filizlenmesine kaynak oluşturmayı
amaçlamaktadır. Etkinlikte gerçekleştirilen
sunumlarda siber güvenlik ve blockchain alanındaki sorunlar ortaya
konarken, girişimciler de fikri geliştirip, girişimciliği simüle ettiler.
Dereceye giren ekiplere etkinlik partneri TÜRKKEP tarafından sürpriz
hediyeler verildi.

7Tepe Yeni Fikir 2019
başvuruları açıldı!
7Tepe Yeni Fikir 2019 Dönemi
başvuruları alınmaya başlandı.
YUTTO’nun iş geliştirme eğitimleri,
seminer, atölye çalışmaları, açık
ofis ve mentorluk ile desteklediği
programa başvuru için son tarih
14 Haziran 2019.
Değerlendirme Kriterleri:
1. Takım (etkisi %25)- (Team&Execution capability): Bu kriterde takım
üyelerinin proje için yeterliliği ve projeyi gerçekleştirebilmek için gerekli
olan birikimi değerlendirilmektedir.
2. Problem ve çözümü (etkisi %25) – (Pain Problem, Desire and lovable
solution): Bu kriterde çözüm olunan problemin önemi ve insanlar
üzerinde bir talep etkisi yaratma potansiyeli değerlendirilmektedir.
3. Pazar ve Pazara Çıkış Stratejisi (etkisi %15)-(market opportunity
and go to market strategy): Bu kriterde pazardaki fırsat ve çıkış
stratejisi değerlendirilmektedir.
4. İş Modeli (etkisi %15)-(Business Model): Bu kriterde sunulan
çözümün türünün etkinliği değerlendirilmektedir. (product, software
as a service, contract gibi)
5. Rekabet ve Sürdürülebilirilik (etkisi %10)-(Competition and
Sustainable Differentiation and the Roadmap): Bu kriterde
sunulan çözümün sürekliliği, iş fikrinin devamlılık potansiyeli
değerlendirilmektedir.
6. Sermaye ve Fonlama Stratejisi (etkisi %10)-(Equity and Funding
Strategy): Bu kriterde fikrin hayata geçirilmesi için oluşturulan sermaye
ve akabindeki fonlama stratejisi değerlendirilmektedir.
Başvuru adresi: 7tepeyenifikir.yeditepe.edu.tr

ÜNİVERSİTE - SANAYİ

İŞBİRLİĞİ

YUTTO’dan Firma Ziyaretleri
YUTTO Üniversite-Sanayi İşbirliklerini güçlendirmek ve sanayiye
danışmanlık sağlanabilecek projeleri belirlemek için ziyaretlerine
devam ediyor.
12.03.2019 tarihinde Hisar Çelik Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ziyaretimizi gerçekleştirdik. Hisar Çelik Gebze fabrikasında gerçekleşen
ziyaret, YUTTO Müdürümüz Doç. Dr. Serkan TOPALOĞLU ve Prof.
Dr. Volkan Günay başta olmak üzere Malzeme ve Nanoteknoloji
Mühendisliği öğretim üyeleri katılımı ile gerçekleşti. Ziyarette
gerçekleşen toplantıda olası Üniversite-Sanayi İşbirlikleri üzerine fikir
paylaşımında bulunuldu.
02.04.2019 tarihinde Delta Kimya ziyaretimizi gerçekleştirdik. Tuzla’da
bulunan fabrikaya yaptığımız ziyarette Prof. Dr. Volkan Günay bizlere
eşlik etti.
Bizleri ağırladıkları için Hisar Çelik ailesine ve Delta Kimya ailesine
teşekkür ederiz.

2244 İmza Töreni

2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında Tron Elektronik
Sistemler A.Ş. ortaklığı ile kabul edilen projeye katkıları için
Rektörümüz Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve Proje Yürütücüsü
ve YUTTO Müdürü Doç. Dr. Serkan Topaloglu‘na TÜBİTAK
Başkanlık’ta gerçekleştirilen törenle Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan
Mandal tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.
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HABERLERLE

YUTTO
Logomuzun Hikayesi

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
(YUTTO) logosu düz bir zemin üzerinde 7 ayrı
çizgiden, iki farklı renkten oluşan büyük Y harfi
ve onu çevreleyen bir daireden oluşmaktadır.
Logoda bulunan Y harfi Üniversitemizin baş harfi
olan Y’yi temsil etmektedir. Yine aynı şekilde harfi
oluşturan 7 çizgi de Yeditepe Üniversitesi’ne bir
atıfta bulunmaktadır. Harfi oluşturan çizgiler aynı
zamanda teknolojiye çağrışım yapmaktadır. YUTTO
logosunda kullanılan iki renk turkuaz ve bakırdır.
Turkuaz, diğer adı ile Türk Mavisi olarak anılan renk
Fransızcada da Türk olan, Türk’e özgü anlamını
taşımaktadır. YUTTO’da Türk rengi olan turkuaza
logosunda yer vermiştir. Turkuaz rengi; açık fikirli yardımsever ve gururlu
kişilerin rengi olup, en üst düzeydeki bir değişimin ve dönüşümün sembolüdür.
Teknoloji dönüşümünde üniversite adına öncülük yapan YUTTO, bu özelliğini
de rengine yansıtmıştır. Aynı zamanda rengin açık fikirli kişilerin rengi olması,
YUTTO’nun girişimcilik fikirlerine verdiği önemi göstermektedir. Mavinin bir
tonu olan turkuaz, eğitimi ve bu sayede bağlı olduğu eğitim kurumu Yeditepe
Üniversitesi’ni temsil etmektedir. Logoda bulunan bir diğer renk olan bakır
rengi ise adını bakır hammaddesinden almaktadır. Bu hammadde sanayide
kullanılması özelliği ile YUTTO logosunda sanayiyi temsilen bulunmaktadır.
Bu iki rengin logoda yan yana bulunması Üniversite – Sanayi İşbirliğini temsil
etmektedir. En dışta bulunan daire ise YUTTO’nun üniversite ve sanayiyi bir
araya getirmesini temsilen bulunmaktadır.
YUTTO logosu, rengi ve dizaynı YUTTO ofis çalışanlarının yaptığı
çalışmalar ve ortak kararı ile belirlenmiş olup 10.04.2018 tarihinde Marka
Tescil Belgesi alınmıştır.

YUTTO M-Files Tanıtım Videosu
Mottosunu “YUTTO 4.0” olarak belirleyen YUTTO, bu yolda ilk
adım olarak M-Files programını kullanıma aldı. Teknoloji Transfer
Ofisleri için veri ve belge takip sürecini dijitale dönüştüren YUTTO
bu konu hakkında Mechsoft firması ile bir tanıtım videosu hazırladı.
Videoyu YUTTO sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz.

HABERLERLE

YUTTO
Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Temel Farkındalık Eğitimleri
Gerçekleştirdik.
YUTTO olarak bilim ve teknolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluş/
tasarım kavramının, erken yaşlardaki bireylerde bilinç oluşturma adına,
aşılanması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak Özel İstek Vakfı
okullarında patent kavramı başta olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet
Hakları temel farkındalık eğitimleri verdik. Bu kapsamda İstek Özel
Kemal Atatürk Okulları’nda ilkini düzenlediğimiz bu etkinlik sonrasında
İstek Özel Semiha Şakir Okullarında da ikinci eğitimimizi gerçekleştirdik.
Geleceğin buluşçuları, tasarımcıları olacak çocuklara Okulların Bilim ve
Robotik kulüplerinde ortaya çıkan yeniliklerin nasıl koruma altına alınması
gerektiği konusunda keyifli bir eğitim gerçekleştirdik. İlginin üst düzeyde
olduğu bu sunumlar neticesinde gerek sorularla gerekse sonrasında
patent başvuru talepleriyle güzel geri dönüşler aldık.
Bu farkındalığın daha da artması dileklerimizle…

Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2019 Tanıtımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Herkes için Yaşanabilir
Şehirler” sloganıyla “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2019”, 13-15 Mart
tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu etkinlik öncesinde Kongre Tanıtım
etkinliği düzenlenmiş olup Teknoloji Transfer Ofisleri ve çeşitli STK’lar
ile görüş ve fikir paylaşımı yapılmıştır. YUTTO olarak bu organizasyonda
yerimizi alarak çeşitli fikir ve önerileri dinledik.

TİM İnovasyon Haftası Etkinliği Akşam Yemeği
Düzenlenen TİM İnovasyon Haftası öncesi Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı Sayın Hasan GÜLLE’nin ev sahipliğinde bir
akşam yemeği organizasyonu gerçekleştirildi. Bu organizasyona
Üniversitemiz adına Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Canan AYKUT
BİNGÖL ve YUTTO Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Serkan TOPALOĞLU
katıldı. Etkinlikte TİM İnovasyon haftası hakkında görüşler
öneriler ve detaylar paylaşıldı.

BU SAYININ

moTTO’su

“

Başkalarının sınırlı hayal gücü
ile kendinizi sınırlamayın

!“

Dr. Mae Jemison

SOSYAL MEDYADA

YUTTO

tto.yeditepe.edu.tr

tto@yeditepe.edu.tr

7tepeyenif ikir.yeditepe.edu.tr
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