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HİZMET KAPSAMI

?
Teknoloji transferi, bir amaç doğrultusunda geliştirilmiş teknolojilerin, ticari ürün veya 
sürece dönüştürülme şeklidir.

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); 
• Üniversitelerin ulusal ve uluslararası desteklerden faydalanması,
• Üniversite bünyesinde yeni buluşların/fikirlerin ticarileştirilmesi,  
• Üniversiteler ile sanayi arasında işbirliğinin sağlanması, 
• Üniversitelerde girişimciliğin gelişmesi ve yaygınlaşması, hedeflerine yönelik 
çalışmalar yapar.

YUTTO, 15 yılı aşkın proje yönetim tecrübesi ve geniş patent havuzu ile; 
• Üniversitemiz bünyesinde araştırma yapan, 
• Araştırmalarına ulusal ve uluslararası fon desteği arayan, 
• Spinoff veya startup kurmak isteyene girişimcilere, 
• Üniversite sanayi işbirliği geliştirmek, ortak projelerde yer almak isteyen tüm 
öğretim elemanlarına, öğrencilere, mezunlara ve sanayi kuruluşlarına arayüz hizmeti 
sağlamaktadır.



Tanıtım ve farkındalık faaliyetleri:  
İç ve dış paydaşlara yönelik teknoloji transfer 
ofisi faaliyetleri, kamu destekleri, çeşitli 
raporlar/araştırma sonuçları ve girişimcilik 
etkinlikleri ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme 
paylaşımları yapar.

Üniversite- Sanayi İşbirliği kapsamında 
proje geliştirme ve yönetim faaliyetleri:  
Üniversitedeki araştırma çıktılarının 
ticarileştirilmesi ve projelendirilmesi süreçlerini 
kapsar. Öğretim elemanları ve sanayi 
temsilcilerini bir araya getirerek işbirlikleri 
yapılmasına ve proje konsorsiyumları 
oluşturulmasına destek olur.

Destek programlarından yararlanmaya 
yönelik hizmetler:  
Ulusal ve uluslararası fon programlarına 
bilgilendirme ve yönlendirme yapar. Proje 
geliştirme ve başvuru süreçlerinde destekler 
sağlar.

Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama 
hizmetleri:   
Araştırma çıktısı olan buluşların korunması 
ve tescil edilmesi konusunda yönlendirme 
yapılırken, tescil edilen buluşların 
ticarileştirilmesine destek sağlar. 

Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri:   
Girişimci ve yenilikçi kültürün yaygınlaşmasını 
hedefler. Teknoloji ve yenilik odaklı iş 
fikirlerinin ticarileşmesine yönelik destekler 
sağlar. Bu kapsamda girişim hızlandırma 
programları yürütür, girişimcileri kamu 
desteklerine yönlendirir. Girişimcilere sağladığı 
eğitim ve mentorluk destekleri ile iş modeli 
oluşturulmasına rehber olur.  

TÜBİTAK tarafından tanımlanan 
Teknoloji Transfer Ofisi faaliyet 
modülleri aşağıdaki gibidir:



YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
(YUTTO)

VİZYON

MİSYON

Gücünü bilimsel bilgi ve teknolojiden alan, yenilikçi ve üretim odaklı dünya çapında 
şirketlerin kurulması ve dönüştürülmesi için bir işbirliği noktası ve tüm bunları 
sürdürebilir kılan bir rehber TTO olmak.

Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, 
insanlığın yararına ve Ülkemizin rekabet gücünü artırmaya yönelik teknoloji ve 
ekonomik değere dönüştürmek üzere, etkin ve sürdürülebilir bir üniversite sanayi 
işbirliği oluşturmak.



Teknoloji Transfer Ofislerinin 
Ana Paydaşları

KAMU

SANAYİ

GİRİŞİMCİ

ÜNİVERSİTE



Erken aşama girişimlere yönelik uygulanan hızlandırma programıdır. Program 
kapsamında desteklenen girişimlere iş geliştirme eğitimleri, mentorluk, yatırım ağlarına 
erişim ve ofis imkanları sağlanır.

2016 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen Program, teknoloji odaklı iş fikirlerinin 
ekonomik değere dönüşmesine rehber olmayı amaçlar. 

7Tepe Yeni Fikir Değerlendirme Kriterleri
Takım: Takım üyelerinin proje için yeterliliği ve projeyi gerçekleştirebilmek için gerekli 
olan birikimin değerlendirilmesi
Problem ve çözümü: Çözüm olunan problemin önemi ve insanlar üzerinde bir talep 
etkisi yaratma potansiyelinin değerlendirilmesi
Pazar ve pazara çıkış stratejisi: Pazardaki fırsat ve çıkış stratejisinin değerlendirilmesi
İş modeli: Çözümün türünün etkinliği
Rekabet ve sürdürülebilirlik: Çözümün sürekliliği, iş fikrinin devamlılık potansiyeli
Sermaye ve fonlama stratejisi: Fikrin hayata geçirilmesi için oluşturulan sermaye ve 
akabindeki fonlama stratejisi

7Tepe Yeni Fikir İş Geliştirme Eğitimleri
• Takım Kurma ve Yönetme                                 
• Fikir ve İhtiyaç Doğrulama
• Fikri Haklar ve Startup Hukuku
• Pazar Araştırması
• Kanvas İş Modeli Oluşturma
• Gelir Modeli Oluşturma
• Satış ve Pazarlama
• Online Sunum Teknikleri
• Yatırımcı Sunumu



YUTTO Bülten
Dört aylık periyotlar ile yayınlanan YUTTO Bülten’de, 
girişimcilik serüvenleri, projelerden haberler, 
üniversite-sanayi işbirliği, öğretim üyeleriyle 
röportajlar ve YUTTO’dan Haberler  başlıklarında  
içerikler hazırlıyoruz. YUTTO Bültenleri incelemek için 
tto.yeditepe.edu.tr adresini
ziyaret edebilirsiniz.

7Tepe Yeni Fikir Kitapçığı
7Tepe Yeni Fikir Erken Aşama Girişim Hızlandırma Programı faaliyetlerinin ve girişim 
portföyünün yer aldığı kitapçıkları 7tepeyenifikir.yeditepe.edu.tr adresini ziyaret 
ederek inceleyebilirsiniz.

YAYINLARIMIZ



YUTTO Bilgi Notları
Uluslararası projeler, doktora programları, KOSGEB Ar-Ge, teknolojik üretim ve 
yerleştirme destekleri kapsamındaki programlar hakkında bilgi verdiğimiz kitapçıklara 
tto.yeditepe.edu.tr adresinde yer alan Bilgi Havuzu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi Patent Market
Yeditepe Üniversitesi, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmalarıyla, ileri teknolojilerin ülke 
sanayisine kazandırıldığı, yeni ürün ve teknolojilerin ekonomik değere dönüştürüldüğü 
sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktadır. Patent portföyümüze tto.yeditepe.edu.tr 
adresinde Patent Market sekmesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.



Hibeler ve Teşvikler
Erken aşama teknoloji girişimleri ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten KOBİler için, kamu 
desteklerini derlediğimiz hibeler ve teşvikler hakkında bilgi edinmek için
7tepeyenifikir.yeditepe.edu.tr/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



SOSYAL MEDYADA 
YUTTO

tto.yeditepe.edu.tr
7tepeyenifikir.yeditepe.edu.tr

tto@yeditepe.edu.tr
7tepeyenifikir@yeditepe.edu.tr

YUTTO_Yeditepe

yutto

yutto_yeditepe

YUTTO Yeditepe


