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EMBRYONIX TTO, inovasyon ve
girişimcilik başlığı altında üniversite ile
sanayi arasında teknolojik katma değer
yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde,
İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret Odası’nın da
desteğini alan bir yapılanmadır.
EMBRYONIX TTO, İzmir Ekonomi Üniversitesi
tarafından desteklenen girişimcilik ruhu ile öğrenci,
akademisyen ve sanayi ortakları arasında fikir aşamasından
projelendirmeye, bilimsel teknolojiden üretime kadar tüm
safhalarda ihtiyaçlarını karşılamak amacındadır.
Projelerden elde edilen çıktıların katma değer sağlaması için sanayiye
aktarılması, sanayi ihtiyaçlarının araştırılıp projelendirilmesi hedefiyle
çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası
işbirlikleri ile bilimin desteğini almak, bununla yeni
teknolojileri üretmek ve bu teknelojilerin topluma fayda
sağlayan pazarlara aktarılmasına aracı olmak için
kurulmuştur.

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ
EMBRYONIX TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi, proje yönetimi alanında
kullanılacak araçlar ve uzmanlık için alt yapıyı sağlayan birim niteliği
taşımaktadır. Proje yöneticileri ile kurumun diğer yapılarındaki arayüzü
oluşturur. Kurumsal politika ve prosedürler için merkezi bir referans noktası
teşkil eder. Bir organizasyonel destek birimidir.

ARAYÜZ FONKSİYONU
EMBRYONIX TTO, üniversite-sanayi işbirliği için köprü vazifesi üstlenen bir
birimdir.
Bu kapsamda; sanayi kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler, girişimciler,
araştırma merkezleri, laboratuvarlar, arasında proje bazında ihtiyaca göre bir
araya getirilmesi görevini üstelenen bir arayüz yapıdır.

PROJE ODAKLI

KURUMSAL
ODAKLI

• Danışmanlık
• Destek

• Proje Yönetim Kültürünün
Yaygınlaştırılması

• Yöntem Tanımlanması

• Arşivleme

• Risk Değerlendirmesi

• Eğitim

• Talep Yönetim Stratejisi
Belirlenmesi

• Proje Seçimi

• Proje Gereksinim
Değişikliklerinin İzlenmesi

• Veri Entegrasyonu
• İletişim Desteği

• Projenin Gözden
Geçirilmesi

• Proje Desteği

İŞ GELİŞTİRME
-Kaynakların Analizi
-Alternatif Müşterilerin Analizi
-Alternatif Müşteriler İçin Yeni Yaklaşımların
Sunulması
-Değişik Kaynakların Çözüme Dahil Edilmesi
-Doğru Network’ün Sağlanması
-Kişiye/Gruba Özel Taktiklerle Sonuç Alıcı
Eylemlerin Geliştirilmesi

DESTEK PROGRAMLARI BİRİMİ
EMBRYONIX TTO Destek Programları Birimi, üniversitenin
Ar-Ge yetenekleri ile proje kapasitelerinin iyileştirilmesi ve
teknoloji seviyesinin artırılması amacıyla, ulusal ve uluslararası destek
programlarından faydalanmaya yönelik hizmetler sunmaktadır.
Destek Programları Birimi kapsamında, akademisyenlerin ve
üniversite-sanayi işbirliği, proje sahiplerinin doğru, hızlı ve tekin biçimde
uygun fon mekanizmasına erişmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Embryonix-TTO desteği ile hazırlanacak projelerde
Destek Programları Birimi’nin Vereceği Hizmetler;
Ulusal ve uluslararası fon duyuruları yaparak açılan çağrılar hakkında
bilgilendirilmesi
Proje kurgusunun ilgili fon programına uygun olarak değerlendirilmesi
ve geliştirilmesi
Bürokratik bilgi paylaşımı (fon programı özelinde kriterlerin belirtilmesi,
süresi, üst limiti vb.)
İlgili fon programına uygun olarak bütçe kurgusu düzenlenmesi
Başvuru formu üzerinde en az bir kere değerlendirme yapılması ve
önerilerde bulunulması
Kabul edilen projelerin ilerleme süreçlerinin takip edilmesi
Fon mekanizmasından red/revizyon geri dönüşü alındaysa düzeltilmeye
yardımcı olunması
Tüm projelere üst seviye danışmanlık hizmeti verilmesi

Size sağlayacağımız temel sorumluluklar;
-Destek programlarının duyurularının yapılması
-Proje fikirleri toplanması
-Uygun fon mekanizmasının belirlenmesi

FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI
BİRİMİ

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Birimi (FSMHB); belirlenen öncelikli
alanlarda, fikri ve sinai hakların daha güçlü ve etkin korunmasını
sağlamak; yaratıcı kişileri bu hakların korunması konusunda bilinçlendirip
yönlendirmek; haklarının çıkarlarına uygun ve adaletli şekilde
korunacağına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak ve ülkemiz yatırım
ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayarak rekabet gücünü arttırmayı ön
görmektir.
FSMHB, Ulusal Fikri Mülkiyet stratejisi ve eylem planı çerçevesinde
yeniliklerin sadece gerçekleştirilmesine destek vermekle sınırlı
kalmayacak, aynı zamanda devamlılığını da garanti altına alacaktır.
İEÜ EMBRYONIX TTO Üniversite-Sanayi işbirliği için köprü
vazifesi üstelenmiştir. Bu kapmanında; sanayi kuruluşları,
akademisyenler,
öğrenciler,
girişimler,
araştırma
merkezleri, labaratuvarların proje bazında bir araya
getirilmesi görevini üstlenen bir arayüz yapıdır.

Fikri ve Sinai Haklar
Fikri Haklar

Sinai Haklar

Diğer Haklar

Eser Sahibinin
Hakları

Marka

Ticaret Ünvanları

Bağlantılı
Haklar

Patent

Tescilsiz Haklar

Faydalı Model

Bitki Islahçı Hakları

Endüstriyel
Tasarım

İnternet Alan Adları

Coğrafi İşaret
Entegre Devre
Topografyası

Açıklanmamış Bilgiler
a.Gizli Bilgiler
b.Ticari Sırlar

GİRİŞİMCİLİK BİRİMİ
İnovasyon girişimciliğe yönelik çalışmalar kapsamında; İzmir Ticaret Odasının
koordinatörlüğü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, EMBRYONIX TTO ve İzmir
Bilimpark’ın işbirliğinde kurulan “İzmir Ticaret Odasi İş Melekleri ve Mentor
Ağı” çalışmalarının yürütülmesi, girişimci-yatırımcı ve girişimci-mentor
eşleştirmelerinin yapılması, bu alanda eğitimler düzenlenmesi yönünde
çalışmalar yürütülmektedir.

ANA GÖREV TANIMLARI
İzmir Tcaret Odası İş Melekleri Mentor Ağı’nın çalışmalarına destek
olunması
Değerlendirme ve kabul kriterleri sonucunda olumlu bulunan iş fikirleri ve
projelere
yönelik
girişimci-yatırımcı
veya
girişimci-mentor
eşleştirmelerinin yapılması
Yurtiçi ve yurtdışında yeni yatırımcı ve yeni mentorların tespit edilerek ağa
dahil edilmesi
Girişimci, yatırımcı ve mentorlere yönelik eğitimler düzenlenerek
aralarındaki işbirliği ve etkileşimin sağlanması
Girişimci-yatırımcı ve girişimci-mentor eşleştirmeleri sonrasında taraflar
arasındaki iletişimin kurulması ve sürecin takip edilmesi
Yatırımcıların Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Bireysel Katılım
Yatırımcısı lisansı almalarını sağlayarak vergi avantajlarından
yararlanmalarının sağlanması
Bireysel Katılım Yatırımcısı lisans başvurularını alabilen bir yapıya
ulaşabilmesi amacıyla mevzuattaki gerekli kriterlerin tamamlanmasının
sağlanması ve Hazine Müsteşarlığı’na başvuruları yaparak sürecin takip
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