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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi (ETTOM) 
27 Aralık 2013 tarihinde ESOGÜ 
Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş 
olan bir uygulama ve araştırma mer-
kezidir.

ETTOM akademik birikime dayalı ola-
rak üretilen bilginin iş dünyasına ulaş-
tırılması için kurulmuş bir merkezdir. 

Merkez bünyesinde, ESOGÜ’ nün 
bilimsel araştırma alt yapısı ve nite-
likli insan gücünün ürettiği, bilimsel 
araştırmaların toplumsal ve ekono-
mik katkılarının artırılması öncelik-
lendirilmiştir. Ayrıca Eskişehir’de  
Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği için 
tüm paydaşlar ile birlikte çalışmalar 
yürütülerek şehrimizin ihtiyaç duy-
duğu alanlarda tematik çalışmalar 
yürütülmektedir. Böylece, üniversi-
tedeki bilgi birikimin sanayiye akta-
rılarak ortak projeler yapılması ve 
yönetilmesi ile bilginin değere dö-
nüşmesi sağlanmaktadır..

ETTOM yürütüğü faaliyetler ile tek-
noloji transfer ekosisteminin yaygın-
laştırılması ve etkinliğinin artırlması 
için farkındalık çalışmalarına devam 
etmektedir.  Eskişehir’in  uzun yıllar-
dır sahip olduğu  ve her geçen gün 
gelişimine tanıklık ettiğimiz ulusal 
ve uluslararası proje yapma ve başarı 
ile tamamlama kültürüne ETTOM’da 
katkı sağlama gayretindedir.  Ayrıca 
yakın zamanda hayata geçirilecek 
olan ve ESOGÜ ile ESO işbirliğinde 
yapılan projenin bir çıktısı olan portal 
ile bu hizmetleri online olarak yapma-
ya başlayacaktır. Özetle, 

● ETTOM olarak özel sektör kuru-
luşları ile üniversite arasında yakınlık 
ve rahat iletişim imkanları yaratarak 
birbirlerini tanımalarını ve anlamala-
rını sağlamak.

● Sanayinin üniversite olanakların-
dan (akademisyen, öğrenci, araştır-
ma altyapısı, laboratuar vb.) daha 
fazla yararlanmasını sağlamak.

● Sanayi ve üniversite arasında proje 
işbirliklerini tanıtmak ve geliştirmek

● Üniversite öğretim elemanlarının 
geliştirdikleri projelerin sanayiye 
uygulanmasını sağlayarak sanayinin 
gelişimine katkıda bulunmak,

● Sanayicilerin taleplerini üniversi-
teye aktararak üniversitede bu ko-
nudaki çalışmalara ağırlık verilmesini 
sağlamaktır.

Üniversiteden çıkan teknolojik ve 
entellektüel bilginin tespiti, ko-
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runması ve bundan doğan hakkın 
ticarileştirilmesi ETTOM’un  ana 
hedefleri arasında yer almaktadır. 
Ülkemizde ve şehrimizde katma 
değeri artırmak istiyorsak tüm ça-
lışmalarımızda fikri mülkiyet yöne-
timini en başında planlamalı dünya 
ile rekabet edebilecek ürünleri ve/
veya süreçleri yerli ve yerel tekno-
lojilerimizle üretebilir olmalıyız. Bu 
konuda ETTOM  hem akademik hem 
de sanayicilere katkı sağlamaktadır.  

ETTOM bir yandan, akademisyen 
ve öğrenciler arasında inovatif gi-
rişimciliği arttırarak akademik ça-
lışmaları yeni ürün ve teknolojilere 
dönüştürerek ekonomiye kazandır-
mak için yenilikçi fikirlerini hayata 
geçirme sürecinde şirketleşmeleri-
ni desteklemektir.

ETTOM her yıl düzenlemekte oldu-
ğu proje fuarları ile üniversitemiz 
öğrenci ve akademisyenlerinin 
sanayiye uygulanabilirliği yüksek, 
teknoloji tabanlı, inovatif ürün 
ve projelerini sektör temsilcileri 
ile buluşturmaktadır. 2017 yılında 
ESOGÜ’lü öğrencilerinden oluşan 
“Team Dorlion” ekibinin ETTOM 
desteği ile yaptığı OsyBird isimli in-
sansız hava aracı bu çalışmalara bir 
örnek olarak verilebilir.

Aynı zamanda üniversitemiz Bilim-
sel Araştırma Projeleri komisyonu 

tarafından desteklenen “ETTOM 
Girişimcilik Oyunu (EGO)” yapılmış 
olup, KOSGEB’in girişimcilik eğitim-
lerinin ülkemizde ilk defa oyunlaştı-
rıldığı bir çalışmadır. 

Eskişehir’den tüm Türkiye’ye yayı-
lan proaktif ve çok yönlü bir tekno-
loji transfer ara yüzü olan Eskişehir 
Teknoloji Transfer Platformu (ETTP 
– www.eskisehirttp.com) yayın ha-
yatına başlamıştır. Bu sayede TTO 
hizmetleri büyük oranda sanal orta-
ma taşınmıştır. 

OTEK A.Ş.; ESOGÜ’nün hakları şirket 
ana sözleşmesi ile belirlenen ve ko-
runan 80% hissesine sahip olduğu 
kar payı dağıtmayan, anonim şirket 
kimliğine sahip bir Eskişehir Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi şirketidir. ET-
TOM’un gerçekleştirmekte olduğu 
faaliyetlerden doğan gelirlerini Tica-
ret Hukukuna ve muhasebe sistemi-
ne göre yönetmekte, kontratlı ar-ge 
sözleşme süreçlerini gerçekleştir-
mekte, danışmanlıklar ve eğitimler 
vermekte, FSMH birimi ile teknoloji 
tabanlı fikirlere yatırım süreçlerini 
yönetmektedir. OTEK Yönetim Ku-
rulu; TTO vizyonu doğrultusunda; sa-
vunma ve raylı sistemler alanlarında 
önde gelen bir işletme olan ve aynı 
zamanda kurucu ortak olan Savronik 
A.Ş.’nin Y. K. Başkanı, ESOGÜ Rektör 
Yardımcısı ve ETTOM Müdürü’nden 
oluşmaktadır. 

ETTOM insan kaynağını geliştirmek, 
sürdürülebilirliğini sağlamak, etki 
alanını genişletmek ve hareket kabi-
liyetini arttırmak için bizzat kendisi 
bir üniversite- sanayi işbirliği ürünü 
olan ekosistemini oluşturmuş ve fa-
aliyetlerini tanımlamıştır. Belirtilen 
model sayesinde, taraflar arasın-
daki ilişki ve etkileşimi en yüksek 
düzeyde sağlayan, bürokratik en-
gellere takılmadan mümkün olan 
en hızlı, en proaktif ve etkin şekilde 
TTO faaliyetleri yürütmeyi mümkün 
kılan ve organik bağları sebebiyle 
yönetimsel anlamda sorunla kar-
şılaşılmayan, ilgili mevzuatlar da-
hilinde organize edilmiş bir arayüz 
yaratılmıştır.            
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