“Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi”
TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı proje
çağrısında desteklenen 10 üniversite projesi arasında yer almıştır.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ NEDİR?

Yeni bir kurum değil,
Birikimleri değerlendiren bir eşgüdüm...
Kurum içinde kurum değil,
Kurum içinde sinerji...
Sadece Ege Üniversitesi’nde değil,
Tüm bölge üniversite ve paydaşlarına yaygın hizmet...
Seçici ve kopuk değil,
Tüm oyunculara(sektöre, öğretim elemanlarına,
öğrencilere) uzanan...

ULUSAL BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
ebiltem.ege.edu.tr
www.twitter.com/ebiltemtto
www.facebook.com/ebiltemtto

EBİLTEM
TEKNOLOJİ

TRANSFER OFİSİ

NASIL
ÇALIŞIR
araştırmacı

eBİLTEM TTO

DESTEKLER
HİZMETLER
fİKİR

araştırma öncesİ
patent araştırması

fon fırsatları
ortak arama desteğİ
proje yazım desteğİ

PROJELenDİRME

başvuru desteğİ
başvuru numarası
sözleşme desteğİ

PROJE YÖNETİM
DESTEĞİ

ar-ge çalışması

BULUŞ BİLDİRİMİ

YENİLİK
ARAŞTIRMASI

koruma türü
kararı

tİCARİ SIR

patent başvurusu

FİNANSAl VE
TEKNİK
DESTEK

Başvuru
yönetİMİ

TİCARİ
DEĞERLEME

İŞ PLANI
HAZIRLAMA
DESTEĞİ

İŞ PLANI

SPIN OFF / START-UP

lİSANSLAMA

LİSANSÖR

BULMA
LİSANS
görüşmelerİ

SÖZLEŞME

TEKNOPARK SÜREÇ DESTEĞİ

İŞ MODELİ REHBERLİĞİ
HIZLANDIRICI DESTEĞİ

ŞİRKETLEŞME

FİRMA KURMA

PAZARA ULAŞIM
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÜRÜN

Ne Fark
Yaratacak?

Neler
Yapacak?

Fakülte/Bölüm Yöneticileri için;
Fakülte/Bölüm zenginlik ve

Tek noktadan doğru bilgiye

ihtiyaçlarının belirlenmesi,

ulaşım,

Fakülte/Bölüm uzmanlık

Yeni sanayi işbirlikleriyle

portföylerinin hazırlanması,

bütçe/kaynak artışı,

Sanayi ile etkileşimi artırıcı

FMH/Proje/Girişimcilik konuların-

etkinlikler,

da aktif öğretim elemanları,

Birimlerin altyapı ve uzman-

Birimin tanınırlığında ve

lıklarının tanıtılması,

paydaşlardan gelen taleplerde

Başarı hikayelerinin duyurulması,

artış,

Disiplinlerarası işbirliklerinin

Yüksek bütçeli yenilikçi projeler

tetiklenmesi,

sayısında artış,
Güvenilir istatistiklere kolay erişim.

Öğretim Üyeleri için;
Profesyonel bir kadroyla ilk

Duruma özel ilk elden

elden destek,

profesyonel danışmanlık,

Sanayi ile birebir eşleşme ve

Proje başvuru ve yürütmede

proje oluşturma desteği,

kolaylık,

Proje hazırlama, patent,

Sanayi ile işbirliklerinde atış,

ticarileştirme, şirketleşme gibi

Patent başvuru ve bakımların-

konularda eğitimler,

da azalan iş yükü,

Proje hazırlama, yürütme ve

Ticarileştirme ve lisanslamada

raporlama desteği,

yol gösterimi,

Patent başvurularının

Başarılı akademisyen

yönetilmesi (patent

girişimlerinde artış,

araştırması, başvuru, takip),
İş planı,şirketleşme, pazar
araştırması, fon bulma
konularında destek,

Öğrenciler için;
Öğrenci toplulukları arası işbirliği

Kampüste hareketli bir

ve öğrenci portalı oluşturulması,

girişimcilik ekosistemi,

İş fikri ve proje geliştirmede

Yarışma ve kamplarda kişisel

profesyonel servis,

gelişim,

Farkındalık etkinlikleri ve özel

Profesyonel destekle yola çıkan

eğitimler,

öğrenci şirketleri,

Profesyonel destek ile

Bilgi ve tecrübeye hızlı erişim,

değerlendirme / geliştirme

Yatırımcı bulmada destek,

/projelendirme

Başarılı genç girişimcilerle artan

Girişimcilik Elçileri Programıyla

öğrenci şirketleri

öğrenci girişimciliğine destek,
Fikir yarışmaları ve girişimcilik
kampları ile birebir mentorluk
desteği,

Ege Üniversitesi Kampüsü, 35100, Bornova, / İZMİR
Tel: +90 232 343 44 00 / +90 232 388 03 78
Faks: +90 232 374 42 89

ebiltem.ege.edu.tr
www.twitter.com/ebiltemtto
www.facebook.com/ebiltemtto

