
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 

Haftalık Ticari İşbirliği ve Teknoloji Transferi Duyuruları 

2018 yılında girmek üzere olduğumuz bu günlerde tıpkı bugüne kadar olduğu gibi 

gelecekte de firmalarımızın, akademisyenlerimizin ve girişimcilerimizin uluslararası 

alanda işbirliği yapması için elimizden geleni yapacağımızı taahhüt eder,  hepinize 

mutlu bir yıl dileriz. 

BŞEÜ-TTO 

Ticari İşbirlikleri 

Dondurulmuş Gıda 

Makedonyalı bir şirket 10 yıldan uzun süredir dondurulmuş gıda sektöründedir. Şirket 

son yıl agresif bir büyüme gerçekleştirmiş olup ürün çeşitliliğini %23 arttırmıştır. Şirket 

şu an dondurulmuş sebze ve et üreticileri arayışı içindedir. 

Köpük Plastik Küre  

Finlandiyalı bir şirket köpük plastik küre satışı yapmaktadır. Ürünün dış çapı 90mm iç 

çapı ise 25 mm dir. Şirket bu ürünü üretebilecek ortaklar aramaktadır. Yılda 4 defa 

sipariş geçilecek olup sipariş miktarı 1500 adettir. Ürün resmi ilgili bağlantıda 

görülebilir. 

Distribütörlük Teklifi 

Polonyada kurulu bir şirket bünyesindeki avukat, finansçı, pazarlama uzmanı gibi 

kadrolar sebebiyle pek çok firmaya hizmet vermektedir. Şirket yabancı firmaların 

Polonya pazarında satış yapabilmesi için gerekli bağlantılara sahip olup Polonya 

pazarına girmek isteyen ve herhangi bir sektörde faaliyet gösteren girişimciler ve 

firmalar aramaktadır. 

Sterilizasyon Ürünleri 

İngiliz bir şirket sağlık alanında sterilizasyon ürünler satışı yapmaktadır. Şirket NHS 

ve özel sağlık kurumlarının %80'i ile çalışmakta olup 20 yıldan uzun süredir pazarda 

yer almaktadır. Şirket özellikle endoskopi yeniden işleme, CDDS ekipmanı ve 

hastane bünyesinde dekontaminasyon ve sterilizasyon için kullanılacak ürünler 

aramaktadır. 

 

 

 

 



 

Teknoloji İşbirlikleri 

Alternatif Yüzey Kaplama Teknolojileri Arayışı 

Yüzey kaplama teknolojileri konusunda uzman bir firma, yüzey kaplamaları 

konusunda yeni projeleri olan firmalar ile işbirliği yapmak istemektedir. 

Monokristal Kuvars Üretim Yöntemi 

Fransız bir teknoloji transfer ofisi, Paris bölgesinde bir araştırma laboratuvarında 

geliştirilen monokristal kuvars üretim yöntemi için ortak arayışındadır. Geliştirilen 

monokristal kuvars, osilatörler ve sensörlerde kullanılmaktadır. Araştırma, lisans veya 

teknik işbirliği önerilmektedir. 

Bölgesel Bazda Enerji Yönetim Sistemi 

İtalyan bir danışmanlık firması, herhangi bir yörede bulunan binaların enerji 

verimliliklerini karşılaştıran ve analiz edebilen, aynı zamanda bu veriyi bölgesel bazda 

da inceleyebilen bir izleme sistemi geliştirmiştir. Teknik işbirliği önerilmektedir. 

Kronik Hastalar İçin Gerçek Zamanlı Sağlık İzleme Sistemi 

İspanyol bir firma, kronik tedavi sürecinde olan hastaların durumlarının gerçek 

zamanlı olarak izlenebilmesine olanak sağlayan giyilebilir ekipmanlar vasıtası ile veri 

toplayan dijital platform geliştirmiştir. Ticari işbirliği önerilmektedir. 

Hasta Yönetim Sistemi 

İngiliz bir yazılım firması, özellikle yatılı olmayan hasta sirkülasyonunu yönetebilecek 

ve hizmet verimini arttıran bir yönetim sistemi yazılımı geliştirmiştir. Bu sistem ile 

başvuru esnasında yığılmaların önlenmesi, hızlı ve kesintisiz hizmet sağlanması 

hedeflenmektedir. Yazılım firmaları ile işbirliği planlanmaktadır. 

 

Daha Fazla Bilgi İçin: 

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü 

+90 228 214 2180 


