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EÜ BİLİM TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Ege Üniversitesi, 1994 yılından başlayarak tüm Ar-Ge faaliyetlerini ve sanayi ilişkilerini Türkiye için
tamamen özgün bir yapısı olan Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
(EBİLTEM) üzerinden yürütmektedir.
EBİLTEM, Ege Üniversitesi’nin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirmek, akademisyenlerin ulusal ve uluslararası
proje imkanlarına ulaşmasını sağlamak ve Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirerek, başta KOBİ’ler olmak
üzere firmalarının rekabet gücünü Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji transferi yoluyla arttırmak amacıyla 24
Ekim 1994 tarih ve 22091 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur.

EBİLTEM, Üniversite içinde Ar-Ge’ye yönelik birçok hizmetin daha etkin yürütülmesinde görev alan, diğer
taraftan da sanayi ile ilişkileri koordine ederek Üniversite-Sanayi işbirliğini yaygınlaştırma faaliyetlerini
özenle sürdüren bir ara yüz konumundadır. Bu kapsamda, Üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğini iki
yönlü geliştirerek, Üniversite’deki bilgi birikimini sanayiye aktarmayı, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile
KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmayı ve sadece teknoloji ithal eden ve kullanan bir sanayiden ziyade,
üniversite ile birlikte çalışan, teknoloji üren ve ihraç eden bir sanayi oluşturmayı amaçlamaktadır.
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Merkez Hakkında
Merkez, Üniversite’nin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirmek ve Üniversite - Sanayi İşbirliğini teşvik etmek
amacıyla;






Ulusal ve uluslararası kaynak sağlayan ve araştırma talebinde bulunan kuruluşlarla, Üniversite’nin
işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması,
Ulusal ve uluslararası destek veren kuruluşların nitelik, etkinlik ve takvimlerinin duyurulması,
Stratejik çalışmalar yürüterek bölge sanayinin Ar-Ge etkinlikleri açısından öncelikli alanlarının
belirlenmesi,
Bölge talep ve gereksinimlerine yönelik ve disiplinler arası projelerin desteklenmesi,
Ege Üniversitesi araştırmacılarının dış kaynaklı projelerinin desteklenmesi

görevlerini yapmak üzere kurulmuştur.

Birimlerimiz










Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi
Proje Destek Birimi
Sanayi İlişkileri Birimi
Fikri Mülkiyet Hakları Birimi
Lisanslama ve İş Geliştirme
Bilgi İşlem Birimi
Mali İşler Birimi
İlk Adım Ofisi
Uydu Laboratuvar ve Analiz Hizmetleri
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TÜBİTAK tarafından 2 Kasım 2012’de açıklanan ve YÖK Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi
sıralamasında ilk 50’ye giren üniversitelerimizin başvurabildikleri “1513 Teknoloji Transfer Ofisleri
Destekleme Programı”na üniversitelerimizden toplam 39 başvuru yapılmıştır. Ege Üniversitesi adına
TÜBİTAK başvurusunu 30 Aralık 2012’de tamamlayan EBİLTEM, 28 Mart 2013’te Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Sn. Nihat Ergün tarafından açıklanan ve tüm Türkiye’den belirlenen 10 Teknoloji
Transfer Ofisi’nden biri olarak seçilmiştir. Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi (EÜ
EBİLTEM-TTO), bu dönemde Ege Bölgesi’nde desteklenen ilk Teknoloji Transfer Ofisi olmuştur.
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TÜBİTAK tarafından 10 yıl boyunca desteklenecek olan Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerde
yürütülen araştırmalardan katma değer yaratılması ve araştırma sonuçlarının geniş çaplı olarak tüm
toplumumuza mal edilmesi amacıyla kurulmaktadır. Bir diğer ifadeyle bu ofisler akademisyenlerle
sanayiciler arasında köprü kurarak, ihtiyaç duyulan konularda eğitim vermeyi, bilgilendirme yapmayı,
ulusal ve uluslararası araştırma desteklerine ulaşmayı, projelendirmeyi, ortaklıklar oluşturmayı, Fikri
ve Sınaî Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimini, fikirleri ticarileştirmeyi, lisanslamayı,
şirketleşmeyi ve girişimciliği özendirmeyi amaçlamaktadır.
Merkezde 32 uzman ve 10 destek personeli ile toplam 42 profesyonel personel görev almaktadır.
•
•

Eğitim düzeyi: %40 lisans üstü
Lisans Derecesi: %60 fen ve mühendislik , %40 sosyal bilimler
Sertifikasyon:
*3 eleman “TPE Patent Vekili”,
*8 eleman “AUTM TTO Uzmanı Sertifikası”,
*4 personel “TPE Eğitim Sertifikası”

(Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Proje Yazma ve Yönetim, İşbirliği Anlaşmaları, Patent Araştırmaları,
Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi, Buluş Bildirimi ve Değerlendirmesi, Teknoloji Lisanslama, Teknoloji
Transferi konularında)

EÜ EBİLTEM-TTO Kurgusu
Ege Üniversitesi, 2013 yılında TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transferi Ofisleri Destek programı kapsamında
iyi uygulama olarak desteklenen ilk 10 üniversiteden biri olarak seçilmiş ve EÜ EBİLTEM-TTO 10 yıl
süre ile yılda 1.000.000 TL ile desteklenmeye layık görülmüştür. Üniversitemiz’de geliştirilen bilgi ve
teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, Üniversitemiz ile sanayi kuruluşları
arasında işbirlikleri oluşturulması ve bölge sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede
geliştirilmesine yardımcı olunması amacına yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi
amacıyla EBİLTEM 2013 yılı itibarıyla Teknoloji Transferi Ofisi faaliyetlerini genişleterek ve
güçlendirerek sürdürmektedir.
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Çalışma Konuları
EÜ EBİLTEM-TTO 20 yıla yaklaşan çalışmalarıyla kazandığı
deneyimlerini akademisyenler, araştırmacılar, bölgedeki sanayi
sektörlerinin tüm kesimleri, kamu kurum ve kuruluşları,
girişimcilere sunarak, aşağıdaki konularda çalışmalarını
sürdürmektedir.















Araştırmacıları kâğıt işleri ve benzeri yüklerden
arındırarak daha üretken çalışabilmelerini sağlamak,
Üniversite araştırma ekosisteminin etkin çalışması için
hızlı çözümler üretmek,
Temel ve uygulamalı alanlarda araştırma sonuçlarıyla
ortaya koyulan yeni bilgilere dayalı teknolojilerin
sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesi sürecini
desteklemek ve yönetmek,
Üniversite ve sanayi Ar-Ge ve inovasyon projelerini
desteklemek,
Fikri mülkiyet hakları, proje yönetimi, girişimcilik,
kümelenme, inovasyon gibi farklı konularda eğitim,
seminer, networking etkinlikleri düzenlemek,
Araştırmacı ve öğrencilerin girişimcilik kültürünün
geliştirilmesi ve çalışmalarının desteklenmesi,
Fikri mülkiyet ve girişimcilik süreçlerini baştan sona
yönetmek,
EÜ EBİLTEM-TTO Destekleri yoluyla Ege Üniversitesi
akademisyenlerini bilimsel toplantı düzenleme, bilim
adamı davet etme, bilimsel yayın, teknik destek gibi
konularda finansal olarak desteklemek,
Bölge sanayicilerinin uluslararasılaşmasında “Tek Durak
Merkez” olarak hizmet vermek,
Teknolojik gelişmeleri sektörel bazda izleyerek, bölge
firmalarına duyurmak ve bağlı olunan uluslararası ağlar
üzerinden yeni teknolojilere ulaşmalarını sağlamak.
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Sertifikası Programları, Teknopark süreçleri başta
olmak üzere çeşitli destekler sunulmaktadır.

İlgi Alanlarımız

Patent: Patent hizmetleri kapsamında, başta Ege
Üniversitesi araştırmacıları, akademisyenleri ve
öğrencileri olmak üzere tüm Türkiye'deki
araştırmacılar, şirketler, girişimciler ve öğrenciler
için; yenilikçi projelerin ön değerlendirmesi,
kapsamlı patent araştırmalarının yapılması, patent
bilgisi
ve patent araştırması
konusunda
üniversiteler ve diğer kurum/kuruluşlarda eğitimler
ve seminerler düzenleyerek patent farkındalığının
artırılması, teknoloji lisanslama çalışmalarının
gerçekleştirilmesi
konularında
hizmet
sağlamaktadır.
Kümelenme:
EÜ
EBİLTEM-TTO,
bölgede
odaklanmış sektörlerin sağlıklı ekosistemlerle
desteklenerek, tüm sektör paydaşlarını bir araya
getiren, Ar-Ge ve inovasyon ortamı yaratarak
katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin
geliştirilmesi hedefli kümelenmelerin oluşturulması
için destek vermektedir. Bu kapsamda İNOVİZ
Biyomedikal kümelenmesi ve Batı-BİNOM Bilişim
ve Elektronik kümelenmesi çalışmalarında paydaş
ve yürütücü olarak yer almakta, bölgedeki diğer
kümelenme
çalışmalarına
etkin
destek
sağlanmaktadır.

Projeler:
Bölgedeki
araştırmacıların,
akademisyenlerin ve sanayicilerin bölgesel, ulusal
ve uluslararası destek mekanizmalarından daha
fazla yararlanmaları sağlanmaktadır.

EBIC-EGE: EÜ EBİLTEM-TTO 2004 yılında Yenilik
Aktarım Merkezi (IRC-Ege) kapsamında başlayan ve
2008’de EBIC-Ege adı altında devam eden proje ile,
dünyanın en büyük ticari ve teknoloji ağı olma
özelliğine sahip Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise
Europe Network) dahilinde, 53 ülkede 600 ofisiyle
firmalara uluslararası boyutta işbirliği sağlayan
ağın en aktif ofislerinden biri olmuştur ve bölgede
yer alan KOBİ’lerin sayısız ortaklık anlaşmalarının
imzalanmasına ön ayak olmuştur.

Üniversite: Ege Üniversitesi araştırmacılarının
bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışmalarını
kolaylaştırıcı ve araştırmaları için gerek duydukları
destekleri sağlayıcı faaliyetler sürdürülmektedir.

Sanayi: Bölge firmalarının Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarına
yönlendirilerek
gelişimlerinin
desteklenmesi amacıyla Ege Üniversitesi’nin
bilimsel potansiyeli ve araştırma altyapısından
etkin
yararlanmalarının
sağlanması,
bölge
inovasyon ekosistemin güçlendirilmesi yönündeki
çalışmalar sürdürülmektedir.

Ağlar: EÜ EBİLTEM-TTO, Üniversite ve Sanayi
kesimlerine yönelik faaliyetlerini en iyi şekilde
gerçekleştirebilmek amacıyla, ekosistemini ulusal
ve uluslararası ağlarla sürekli güçlendirmektedir.
Öğrenciler: Ege Üniversitesi lisans öğrencilerine
yönelik çalışmalar yürütmekte olup, profesyonel
hayata yönelik kişisel gelişim programları,
girişimcilik süreçlerinde birebir mentorluk, Fikri
Mülkiyet Hakları ve Teknoloji Transferi konularında
bilgilendirme, Laboratuvar ve Sanayi Deneyim
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Patent Ön Araştırması: Sanayicilerin buluşlarının
ve yenilikçi çalışmalarının tespit edilmesi ve patent
ön
araştırmalarının
yapılması
faaliyetleri
yürütülmektedir. Ayrıca bu konularda eğitim ve
farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Hizmetlerimiz
Akademisyenler İçin
EÜ EBİLTEM-TTO Destek Programları: Ege
Üniversitesi
akademisyen,
araştırmacı
ve
öğrencilerine
yönelik,
gereksinimlere
göre
çeşitlendirilen 28 Destek Programı sunulmaktadır

Yabancı ve Yerli Uzman Desteği: Bölgemizde
bulunan KOBİ’lerin sorunlarını (kalite kontrol, ürün
geliştirme, mevzuat, üretim ve diğer konularda)
çözüme
kavuşturmak
amacıyla
firmalara
yurtdışından ve bölgeden uzmanların desteği ve
danışmanlığı sağlanmaktadır.

Proje Oluşturma ve Yürütme: başta Ege
Üniversitesi akademisyen ve araştırmacıları olmak
üzere tüm bölge akademisyenlerine fikir
aşamasından projenin tamamlanmasına kadarki
süreçte destek sağlanmakta, aynı zamanda
araştırmacıların prosedürel yükünün azaltılması
amaçlanmaktadır.

Uluslararasılaştırma: Ulusal ölçekte yüksek kaliteyi
sağlamış, iç pazarda istediği doygunluğa ulaşmış,
yeteneklerini farklı pazarlarda sergilemek isteyen
firmaların
uluslararası
arenada
işbirlikleri
oluşturmaları sağlanmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hakları: Akademisyen ve
araştırmacıların
buluşlarının
ve
yenilikçi
çalışmalarının
tespit
edilmesi,
gerekli
araştırmalarının yapılması, patent/faydalı model
başvurularının
gerçekleştirilmesi
ve
ticarileştirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca
bu konularda eğitim ve farkındalık çalışmalarını
gerçekleştirmektedir.

Eğitimler: Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar
ve sektörel talepler doğrultusunda belirlenen
konularda eğitimler verilerek bilgi birikiminin
arttırılması sağlanmaktadır.
Teknik
Audit:
Talep
üzerine,
firmanın
teknik/teknolojik incelemesi uzman öğretim üyeleri
tarafından bir günlük çalışma ile ortaya koyularak
rapor edilmektedir.

Teknoloji Transfer Süreci: Fikirden ürüne giden
uzun süreçte işbirliği yapılan kurumlar ve çözüm
ortakları ile birlikte, araştırmacılara patent
taramasından ticarileştirmeye kadar kapsamlı
destekler verilmektedir.

Uydu Laboratuvarları ve Analiz Hizmetleri: EÜ
EBİLTEM-TTO’ya bağlı olan uydu laboratuvarları ve
diğer
birimler
üzerinden
sunulan
analiz
hizmetlerinin akademisyen, araştırmacı ve
sanayicilerin kullanımı koordine edilmektedir.

Firma
Kurma/Şirketleşme:
Fikirden
firma
kurulumuna uzanan süreçte araştırmacı ve
akademisyenlerin yükünü hafifletmek için gerekli
eğitim, yönlendirme ve mentorluk servisi
sağlamaktadır.

 Psikoteknik Değerlendirme Laboratuvarı
 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uydu
Laboratuvarı
 Nükleer Manyetik Rezonans Uydu Laboratuvarı
 Cam Malzemeleri Tasarım, İmalat, Ve Onarım
Uydu Laboratuvarı
 Yüzey Modifikasyon ve İyon İmplantasyon Uydu
Laboratuvarı

Eğitimler: Üniversite içinde eksik olduğu belirlenen
konularda özel/kamu kuruluşları ve EÜ EBİLTEMTTO uzmanları tarafından verilen eğitimlerle bilgi
birikiminin arttırılması sağlanmaktadır.
Sanayiciler İçin
Ar-Ge Projesi Geliştirme: Sanayi kuruluşlarına fikir
aşamasından projenin tamamlanmasına kadar ki
süreçte destek sağlanmaktadır.
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Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini
Arttırmaya Yönelik Mentorlük Mekanizması:

çalışmalarının arttırılması ve hayata geçirilmesi
desteklenmektedir. Bu amaçla, sahip olunan bilgi
birikimi, bağlı bulunulan ulusal ve uluslararası ağlar
kullanılarak
vakaya
özel
bir
yaklaşım
sergilenmektedir.

İzmir-ABİGEM Danışmanlık ve Özel Eğitim A.Ş
tarafından EÜ EBİLTEM-TTO desteği ile hazırlanan
mentörEGE projesinin amacı firmaların yenilik
yeteneklerinin geliştirilmesi ve ülkemiz için yenilik
yönetimi adımların için özgün bir model
oluşturulmasıdır. mentörEge projesi ile mentörlük
hizmeti verebilecek yetkinliğe sahip kişiler projeye
özgü olarak geliştirecek olan “Mentörlük Eğilim
Testi” ile tespit edilecek ve bu kişiler mentörlük
hizmetini daha da etkin verebilmesi için belirlenen
toplam 60 saatlik bir eğitim programına tabi
tutulacaktır. Mentörlük hizmetinden yararlanacak
firmaların daha önce bir Ar-Ge ve yenlik desteğine
başvurmuş ancak destek almamış olması şartı
aranmaktadır. Başvuran firmalara online olarak
“Firma Yenilik Düzey Testi” uygulanacak, elde
edilen verilerin analizi ile her firma için yenilik
düzeylerini gösteren bir “Yenilik Karnesi”
hazırlanacaktır. Yenilik karneleri değerlendirerek
toplam 30 firma seçilecek ve firma seçme sürecinin
son aşaması olan “Yenilik Audit” aşamasına
geçilecektir. Proje uzmanları tarafında yüz yüze
görüşme yolu ile firmalarla yapılacak bu aşamadan
sonra toplam 20 firmaya projede mentör
atanacaktır.

Patent Ön Araştırması: Girişimcilerin buluşlarının
ve yenilikçi çalışmalarının tespit edilmesi ve patent
ön
araştırmalarının
yapılması
faaliyetleri
yürütülmektedir. Ayrıca bu konularda eğitim ve
farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Mentorluk Destekleri: EÜ Ticarileştirme ve Yatırım
Komitesi ve ulusal/uluslararası paydaşları aracılığı
ile girişimcilik ekosisteminde ve işbirliklerinde yer
alan melek yatırımcılar, girişimciler, uzmanlar,
kurumsal temsilciler gibi geniş bir ağ kullanılarak
ihtiyaca göre mentorlarla eşleştirme hizmeti
verilmektedir.
Sanayi Deneyim Sertifikası: Lisans programlarını
başarıyla yürüten öğrencilerin kendi dallarının
uygulama alanlarından birinde kapsamlı deneyim
kazanmaları sağlanmaktır.
Laboratuvar Deneyim Sertifika Programı: Ege
Üniversitesi
öğrencilerinin
laboratuvar
çalışmalarında deneyim kazanmalarına yardımcı
olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Girişimciler ve Öğrenciler İçin

EBiLTET: Araştırma hevesi taşıyan Ege Üniversitesi
lisans öğrencilerinin gerçekleştireceği bilimsel
projeler, seminerler, teknik geziler, sempozyum ve
kongreler için destek sağlanmaktadır.

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı:

GEP-Girişimcilik Elçileri Programı:

Ege Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanlarının
yenilik
tabanlı
girişim
farkındalıkları
ve
yeteneklerinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir start-up
(filiz işletme) kurma süreçlerinin desteklenmesi
sağlanmaktadır.

Ege Üniversitesi girişimcilik aktivitelerinin ana
koordinasyonunu sağlayan; öğrenci toplulukları,
öğretim elemanları, girişimciler, mentorlar ve ağlar
ile yakın ilişkide olan çatı programdır

İş Geliştirme: Araştırmacıların, akademisyenlerin,
öğrencilerin ve sanayicilerin iş geliştirmeye yönelik
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Yürütülen Ulusal ve
Uluslararası Projeler



Ege Üniversitesi’nin farklı birimlerinde 6. Çerçeve
programından itibaren toplam 58 AB projesi
yürütülmüş ve yürütülmeye devam edilmektedir.
EBİLTEM bu projelerin yürütülmesine teknik ve
finansal konularda danışmanlık desteği vermiş ve
yürütülmesine yardımcı olmuştur. Bugüne kadar
EBİLTEM’in kendi bünyesinde yürüttüğü ve
tamamladığı projeler aşağıda verilmektedir:







AB Projeleri




EUREN-TR - European Researchers’ Night
in Turkey – II (tamamlandı)
FISh - Facilitating Innovation for
Sustainable
Fisheries
and
Marine
Resources (tamamlandı)
STAR-NET - Support to Associated
Countries and New Member States
(tamamlandı)
PROMPT Peripheral Regions Oriented
Measure for Promotion of Technological
Intelligence (tamamlandı)
REGinNET- Regional Approach towards
FP6. Network of Contact Points in Large
ACC and MS(tamamlandı)
TR-MONET - Turkish Mobility Network,
2005- 2007 (tamamlandı)
IST-MENTOR+ (tamamlandı)

Diğer Uluslararası Projeler





IRC-EGE (Innovation
(tamamlandı)

Relay

Centre)



EBIC-EGE (Enterprise Europe Network)
(devam ediyor)

SES (Senior Experten Service) (devam
ediyor)



EU-Drivers (European Drivers for a
Regional
Innovation
Platform)
(tamamlandı)

PUM (Netherlands
(tamamlandı)



EPO (Reorienting Patent
Centres) (devam ediyor)



Dissemination of IP Knowledge in
Universities (EPO -TPE) (devam ediyor)



WIPO University
(devam ediyor)



POSMETRANS (European logistic and
transport. Efficiency & Innovation)
(tamamlandı)



Switch4Food (Services for Water In
Tegrated Techniques for Food Industry)
(tamamlandı)



B2B (Vocational Certified Training on
Business
to
Business
Operations)
(tamamlandı)



SPINE (Spin-Energy efficiency & urban
development planning) (tamamlandı)



FInish-Food Intelligence and Information
Sharing for Business Collaboration
enabled by the Future Internet
(tamamlandı)
EUREN-TR - European Researchers’ Night
in Turkey – I (tamamlandı),
EUREN-TR - European Researchers’ Night
in Turkey – III (tamamlandı)
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Senior

Experts)

Information

Initiative

Program

Ulusal Projeler



INOVİZ (Gelecek İçin İnovasyon Sağlık İçin
İzmir) (devam ediyor)



KOBİ’ler İçin Gönüllü Danışmanlık Projesi
(KOSGEB) (tamamlandı)



Aydın İnovasyon Stratejisi (Adnan
Menderes Üniversitesi) (devam ediyor)



İzmir İnovasyon Stratejisi (İZKA Projesi)
(tamamlandı)



Batı-Binom (Batı Anadolu Bilişim ve
Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi)
(tamamlandı)



Manisa-Soma İnovasyon Stratejisi Projesi
(Soma İş Adamları Derneği SİAD)
(tamamlandı)



Ege Bölgesi Ar-Ge ve İnovasyon
Kapasitesinin Tespiti Projesi (TUBİTAK)
(tamamlandı)



İzmir Ticaret Borsası, Ar-Ge ve İnovasyon
Kapasitesi Durum Analizi (tamamlandı)



Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji
Transfer Ofisi Projesi - EÜ EBİLTEM-TTO
(TÜBİTAK)(devam ediyor)
MeristemEGE-Girişimcilik
Sertifika
Programı (TÜBİTAK), )(devam ediyor)
mentörEGEKOBİ’lerin
İnovasyon
Yeteneğini Artırma Projesi (TÜBİTAK)
(devam ediyor)




Uluslararası Paydaşlar
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AUTM
(Association
Technology Managers)



Enterprise Europe Network



WIPO (World
Organization)



EPO (European Patent Office)



ASTP (Association of European Science &
Technology Transfer Professionals )

of

Intellectual

University

Property

EGE ÜNİVERSİTESİ
BİLİM TEKNOLOJİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
1994

İrtibat
Ege Üniversitesi Kampüsü, 35100, Bornova İZMİR
0232 343 44 00 - 0232 388 03 78
http://ebiltem.ege.edu.tr
ebiltem@ebiltem.ege.edu.tr
www.facebook.com/ebiltemtto
www.twitter.com/ebiltemtto
www.youtube.com/ebiltemtto

Haziran - 2014

