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TİCARETTE   BAĞIMSIZ
DÖNÜŞÜM MODELİ
Ticari hayatı şekillendiren ve ihtiyaçlar bağlamında ortaya çıkan 

eylemler, arz-talep dengesi ile emek-sermaye ilişkisine daya-

lı olduğu kadar; kaynak, çevre, üretim modeli ve teknoloji gibi 

kavramları da içermektedir. İktisadın genel yapısına uygun ola-

rak sıralanan bu dizgide, insan kaynakları ve Ar-Ge faaliyetleri ise 

önemli bir yer tutar. Üniversitelerin bilimsel araştırmalarının ana 

öznelerini de teşkil eden bu iki olgu, yerel, bölgesel, ulusal ve 

küresel ticaretin seyrini etkilemekte ve ona yön vermektedir. Bu 

noktada değişimin olağanüstü hızda seyrettiği günümüzde, bilim 

dünyasındaki girişimciliğin ve yenilikçi yaklaşımların rolü ise her 

geçen gün artmaktadır. 

Geldiğimiz noktada büyük umutlarla karşıladığımız 2020 yılında, 

hayatımızı derinden etkileyen COVID-19 salgınının geleneksel ti-

caretin rotasını değiştireceğini öngörmemiz gerekir. Çünkü anla-

şılmıştır ki; insan tasarrufunda gözüken iş modeli, kaynak 

kullanımı, üretim süreci, vb. artık sadece kişinin/kurumun teke-

linde değildir. Ölümcül bir virüs ya da daha geniş bir ifadeyle bulaş 

riski yüksek tehlikeli enfeksiyonlar, oyunun kurallarını tartışmaya 

açmıştır. Tutum ve davranışları şekillendiren bu tabloda, ilerleyen 

dönemde ticarette radikal ya da normatif çözümlerin varlığı orta-

ya çıkacaktır. Diğer bir ifade ile tarım, ticaret ve hizmet sektörü 

olarak üç ana grupta sınıflandırılan ekonominin dinamiği, ayrı 

ayrı pratiklerin geliştirileceği uygulama alanları olacaktır. Nihaye-

tinde insanoğlu, yeniden öğrenme sürecine geçecektir. 

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 2019 yılına ilişkin e-tica-

ret verilerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre; Türkiye’de sadece 

geçen yıl e-ticaret hacmi 136 milyar TL olarak gerçekleşirken; 

internet üzerinden 1 milyar 366 milyon sipariş verildi. Bu 

muazzam veriyi ve yaşadığımız dönemin şartlarını dikkate 

alacak olursak; 2020 sonu itibariyle bu rakamın değişebile-

ceğini söylemek de mümkün. Dolayısıyla akademisyenlerin, 

sanayicilerin ve girişimcilerin fikirden pazara ulaşmak için sarf 

edecekleri çabanın hangi düzlemde olabileceğini hatırlatmaya 

gerek yok. 

Son yıllarda, yapay zekâdan artırılmış gerçekliğe simülasyon-

dan karanlık fabrikalara kadar birçok tanımı hayatımıza sokan 

Endüstri 4.0/5.0’ın bileşenlerini tartışıyorduk. Bunun uygula-

ma alanları üzerine iş ve bilim dünyası ciddi bir efor harcıyor-

du. Şimdi, bu kavramları nasıl bir adım öteye geçirebileceğimi-

zi tartışmamız gerekiyor. Sosyal hayatı virüslerden yüzde 100 

arındırmak mümkün değil ancak ticarette bundan bağımsız bir 

dönüşüm modeli geliştirmek şart. Burada olası etkileri en aza 

indirmek, sınırlandırmak veya kaldırmak gerekiyor. 

Bizler, üniversite-sanayi işbirliğine önem veren bir kurumuz. 

Bünyemizde DEPARK ve DETTO gibi önemli yapıyı barın-

dırıyoruz. Bu birimlerde iş fikirlerini geliştirmek veya hayata 

geçirmek isteyen firmalara, girişimcilere ve bilim insanlarına 

hizmet sunuyoruz. Ekosistemimiz, sürekli daha iyiyi sunmak 

üzerine faaliyet gösteriyor. Salgınla başlayan bu yeni dönem-

deki ideallerimiz ise doğa ile uyumlu çıktıların elde edilmesini 

sağlamak; bu noktada hassasiyeti olanlara yardımcı olabilmek. 

Mevcut altyapımız cesur girişimcilere, moral ve motivasyon 

bulacakları birçok imkanı sunuyor. 

“Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok” sözü durağanlığı ifa-

de eder. Biz, “Her zaman keşfedilecek bir dünya vardır” diye-

rek dinamizmimizi ve farkımızı ortaya koyuyoruz. Bu neden-

le bilim ile büyük düşünüp, akıl ile temkinli adımlar atanları 

destekliyoruz. Ticarette yaşanacak değişimi, KOBİ’lerimizin 

de zaman geçirmeden yakalamasını arzuluyoruz. Türkiye’nin 

2023 Vizyonu bilim ile milli ve yerli üretim perspektifi üzerine 

kuruldu. Bu bağlamda, KOBİ’lerimize işbirliği noktasında yapı-

cı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu çağrımızı rekabette bir 

adım öteye geçmek ve katma değeri yüksek ürünler elde etmek 

isteyenlerin değerlendireceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle 

DETTO Yorum’u keyifle okumanızı diliyoruz. Sağlıcakla kalın.  

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
DEÜ REKTÖRÜ

DEPARK A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı
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DEPARK/DETTO Sizler 
İçin Değer Yaratmaya 
Devam Ediyor -
Sağlık Çalışanlarımızı 
Unutmadık

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı verilere göre, 9 milyonun üzerinde insan 
küresel boyuta ulaşan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenmiş 

bulunuyor. Salgına karşı başlatılan sağlık seferberliği ile Türkiye genelinde virüsle 
mücadeleye devam ediliyor. DEPARK/DETTO olarak bu mücadeleye katkı sağlamak 
için sağlık çalışanlarımızın yanındaydık. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve DEÜ 
Onkoloji Enstitüsü çalışanları için BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezimiz-
de üç boyutlu yazıcılarla koruyucu siperlik ürettik ve teslim ettik. DEPARK/DETTO 
olarak Covid-19 salgınına karşı yürütülen bu topyekün mücadelenin parçası olmaya 
devam edeceğiz.
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DEPARK/DETTO Sizler İçin Anlatmaya 
Devam Ediyor

Ülke olarak Covid-19 salgını ile mücadelemiz devam 

ederken, günlük rutinlerimizde bazı değişiklikler yaşa-

dık. Yaşam şeklimizi, çalışma modelimizi hızla değiştirmek 

zorunda kaldığımız günlerde, DEPARK/DETTO uzmanları bir 

yandan evde, diğer yandan sosyal mesafeyi koruyarak ofis-

te sizler için çalışmaya devam etti.

Salgının başlaması ile birlikte birçok faaliyetimizi ve iş sü-

recimizi dijital ortama taşıdık, çoğunlukla online toplantı-

larla bir araya gelmeye ve değerli paydaşlarımıza ulaşmaya 

çalıştık, bilgilendirmeye ve paylaşmaya devam ettik. 

Uzmanlarımız tarafından Uluslararası Proje Ortaklıkları ve 

Crowdhelix platformu, Avrupa Birliği Horizon 2020 Ulus-

lararası Destek Programları, Avrupa Birliği Erasmus+ Ulus-

lararası Destek Programı, TÜBİTAK ARDEB Ulusal Destek 

Programları, Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışmaları, Fikri ve 

Sınai Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Patent Başvu-

ru Süreçleri ve Teknoparkların İşleyişi ve Katılım Süreçleri 

hakkında online bilgilendirmeler gerçekleştirildi. 

DETTO Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi ve Proje Destek 

Birimi,  ‘Online Bilgilendirme Görüşmeleri Sistemi’ni ha-

yata geçirerek DEÜ bünyesindeki araştırmacılara ve diğer 

paydaşlarımıza destek vermeye devam etti.

dokuzeylultto
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DEPARK/DETTO ekibi Salgın 

döneminde faaliyetlerine 

devam etti. Online olarak 

gerçekleştirdiğimiz toplantı ile

yeni projeleri ve TÜBİTAK 1601 

projesi başvuru sürecini ele aldık.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Sn. Mustafa VARANK’ın katılımıyla 

gerçekleştirilen ‘Covid-19 Türkiye 

Platformu; Aşı ve İlaç Geliştirme 

Sanal Konferansı’nı DEPARK/DETTO 

olarak bizler de takip ettik.

DETTO Fikri ve Sınai Mülkiyet 

Hakları Birimi ve Proje Destek 

Birimi, paydaşlarımıza online 

ortamda da hizmet sunabilmek için 

‘Online Bilgilendirme Görüşmeleri 

Sistemi’ni hayata geçirdi.

DEPARK firmalarımızla, TÜBİTAK’ın 

‘1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 

Programı COVİD-19 ile Mücadeleye 

Yönelik Çağrı’sı kapsamında 

gerçekleştirilecek proje başvuruları 

için planlama toplantısı yaptık.

DEPARK ve DETTO uzmanlarımız 

‘3D- Printing Medikal Uygulamaları’ 

webinarına katılım gösterdi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 

Koordinasyon Toplantısı’na katılım 

gösterdik. T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Sn. Mustafa VARANK’ı 

dinleme fırsatı bulup, değerli 

paydaşlarımızla online olarak bir 

araya geldik.
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DEPARK/DETTO Ekibi Bir Yandan Evde, Diğer Yandan 
Dönüşümlü Olarak Ofiste Çalışmaya Devam Etti.

Salgın döneminde sağlık 

personelimizin yanındaydık. 

BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka 

Merkezi’nde sağlık çalışanlarımız 

için üç boyutlu yazıcılarla koruyucu 

maskeler ürettik.

DEPARK Danışmanı Ufuk BATUM 

tarafından verilen ‘Covid-19 

Sonrası Hazırlık; Azerbaycan’da İş 

Geliştirmek’ konulu online seminer 

düzenledik. 

Üyesi olduğumuz Crowdhelix 
ağının yöneticilerinden Michael 
Browne ile Üniversitemizin 
H2020 Programlarına yönelik 
proje potansiyeli ve uluslararası 
işbirliğini arttırma üzerine online 
toplantı gerçekleştirdik.

Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan 
ÖZBEY ve araştırma ekibi ile 
İZKA’nın ‘Covid-19 ile Mücadele ve 
Dayanıklılık Mali Destek Programı’ 
çağrısı kapsamında yapacakları 
proje başvurusu hakkında online 
toplantı gerçekleştirdik.

Dokuz Eylül Üniversitesi Temel 
Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Safiye AKTAŞ ve ekibi ile 
İZKA’nın ‘Covid-19 ile Mücadele ve 
Dayanıklılık Mali Destek Programı’ 
çağrısı kapsamında yapacakları 
proje başvurusu hakkında toplantı 
gerçekleştirdik.

TGBD Başkanı ve Bilkent CYBERPARK 
Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN’in 
başkanlığında düzenlenen, Ege 
Bölgesi Teknopark Yöneticilerinin 
yer aldığı online toplantıya katılım 
gösterdik ve güncel konulara dair
fikir alışverişinde bulunduk.
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Çocuklarda ve Ebeveynlerde 
Normalleşme Süreci

Covid-19 salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de fark-

lı açılardan etkilemiştir. Salgınla mücadelede evden çıka-

mayan çocukların ve ebeveynlerin sağlık güvenliği algısı ve 

normalleşme sürecinin çocukların fiziksel aktivite düzeyle-

rine etkisi üzerine DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 

Planlama Bölümü’nden Dr. Öğr. Üye. Gözde EKŞİOĞLU 

ÇETİNTAHRA ile konuştuk. Sn. ÇETİNTAHRA, TÜBİTAK’ın 

ARDEB 1001 ‘Covid-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri 

ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler’ çağrısı kapsa-

mında sunduğu projeyi bize anlattı.

Proje fikri nasıl ortaya çıktı?

Dünya Sağlık Örgütü, önemli bir halk sağlığı sorunu olan 

çocuklarda obeziteye yakalanma riskini düşürmek, fizyolo-

jik ve psikolojik gelişimlerini desteklemek için çocukların 

özellikle dış mekanda gerçekleştirdikleri fiziksel aktivite 

düzeylerinin arttırılmasını önermektedir. Ancak, Covid-19 

salgını ile mücadele sürecinde gerekli olduğu üzere evlerin-

de kalmak durumunda olan çocukların kapalı alanda bulun-

malarının, hem bu tür bir fizyolojik gerekliliği karşılamada 

hem de psikolojik süreçlerde etkili olduğu tartışılmaktadır. 

Dolayısıyla, çocukların salgının hafiflemesi ve normalleş-

me sürecinde kentsel mekanla etkileşime geçmeleri gerekli 

olacaktır. Ancak, normalleşme sürecinde çocuğun (ve ebe-

veyninin) kentsel mekana ilişkin kaygılarının giderilerek 

çocukların dış mekan fiziksel aktivitelerine yönlendirmeleri 

“COVID-19 Salgınıyla Mücadele Sürecinde Konutlarından Çıkamayan Çocukların ve Ebeveynlerinin Kentsel Mekâna 

İlişkin Sağlık Güvenliği Algısı ve Normalleşme Sürecinde Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeylerine Olası Etkisi”
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önemlidir. Dolayısıyla, normale dönüş sürecinde, çocukla-

rın dış mekanla tekrar etkileşime girebilmesinde çocuğun 

ve ebeveyninin, mekana dair ‘sağlık güvenliği algısı’nın 

düzeyini tespit etmenin önemli olacağı fikri ile bu proje 

ortaya çıktı diyebiliriz. 

Projenin temel amacı nedir?

Projede, Covid-19 salgını sonrası normale döndürülmesi 

planlanan gündelik yaşam ve kentsel mekana ilişkin ola-

rak çocukların ve ebeveynlerin ‘sağlık güvenliği algısını’ 

belirleyerek, yaşadıkları mahallelerde bulunan dış mekan 

fiziksel aktivite imkanlarına ilişkin görüşlerini elde etmek 

ve böylece çocuk / ebeveyn çiftlerinin yaşadıkları mahal-

lelerde Covid-19 salgını sonrası hangi mekanları kullanıla-

bilir ya da kullanılamaz olarak algıladıklarını tespit etmek 

amaçlanmıştır.

Proje süreci nasıl ilerleyecek?

Proje sürecinde İzmir İli Karşıyaka İlçesi içerisindeki 27 

ilkokulda eğitim gören toplam 1068 çocuk/ebeveyn çiftine 

ulaşılarak internet üzerinden online bir anket uygulanması 

planlanmıştır. Anket uygulaması ile Covid-19 salgını önce-

sinde, salgın sürecinde ve normal koşullara dönüldüğünde 

çocuk/ebeveyn çiftinin kentsel mekana ve özellikle konut 

yakın çevrelerindeki fiziksel aktivite olanaklarına ilişkin al-

gısal değerlendirmelerinin elde edilmesi hedeflenmektedir. 

Çalışmaya gönüllü olan katılımcıların konut yakın çevrele-

rindeki fiziksel aktivite imkanlarını belirlemek üzere Karşı-

yaka ilçesindeki mahallelere ilişkin sayısal coğrafi veriler 

incelenerek fiziksel aktivite olanakları belirlenecektir. 

Çocuk/ebeveyn çiftlerinden anket yolu ile elde edilen algı-

sal veri ile coğrafi bilgi sistemleri üzerinden elde edilecek 

nesnel veri karşılaştırılacaktır. Proje sonucunda COVID-19 

salgını sonrasında çocukların ve ebeveynlerinin yaşadıkları 

mekanlara ilişkin ‘sağlık güvenliği algısı’nın ne düzeyde ol-

duğu ve dolayısıyla bu mekanları kullanmaya hangi düzey-

de istekli oldukları tespit edilecektir.

Projeden elde edilecek çıktılar nelerdir?

Proje sonucunda, geniş bir örneklem kullanılarak evle-

rinden çıkamayan çocukların ve ebeveynlerinin Covid-19 

salgını sürecine ilişkin görüşleri tespit edilerek gelecek-

te yaşanabilecek fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik sağlık 

problemleri konusunda halk sağlığı uzmanlarına veri sağ-

lanacaktır. Proje, Covid-19 salgını kontrol altına alındığın-

da ebeveynlerin çocuklarını hangi dış mekanlarda fiziksel 

aktiviteye yönlendirebilecekleri, hangi mekanlara ilişkin 

kaygılar yaşadıkları tespit edilerek normal sürece hızlı bir 

biçimde dönebilmek için yerel yönetimlerin düzenleme ya-

pabilecekleri konulara ilişkin bakış açısı kazandıracaktır. 

Ayrıca, halihazırda önemli bir problem olan çocuklarda 

obezite ile mücadelede etkin bir araç olan dış mekanda 

gerçekleştirilecek orta-yüksek şiddetteki fiziksel aktivite 

düzeyini etkileyebilecek yeni bir faktör olarak yaşanılan 

çevreye ilişkin “sağlık güvenliği algısı” değişkeninin kent-

sel tasarım ve planlama literatürüne ve uygulama alanına 

dahil edilmesi konusunda bundan sonra gerçekleştirilecek 

çalışmalara ışık tutacaktır.
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Proje Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

Büyük bir küresel sağlık krizi yaratan Covid-19, insanlar-

da akut solunum yolu sendromuna sebep olan yeni bir 

virüs türüdür. 1 Mayıs 2020 tarihli Dünya Sağlık Örgütü 

verilerine göre SARS-CoV-2 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan 

kentinde ilk ortaya çıktığı tarihten itibaren tüm dünyada 

6 milyondan fazla kişiye bulaşmış, ölüm sayısı 400 bine 

yaklaşmıştır (Zhou ve ark., 2020).

Salgının küresel boyuta ulaşması ile birlikte dünya ça-

pında sabunla el yıkamayı artırmak gibi bireysel hijyen 

önlemlerini ve fiziksel mesafeyi azaltmak gibi sosyal ön-

lemleri içeren bir halk sağlığı kampanyası başlamıştır. 

Ülkemizde de başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere pek çok 

kurum bu yönde çağrılar ve kampanyalar yapmaktadır.

Krizin aşılması hem tek tek ülkeler bazında hem de dün-

ya çapında büyük ölçekli davranış değişikliğini gerekli 

kılmakta, bireylere önemli sorumluluklar ve önemli psi-

kolojik yükler yüklemektedir. Davranış ve alışkanlık deği-

şikliği, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerin etkileşi-

mine bağlı sosyal psikolojik bir süreçtir. Biz de sürecin bu 

boyutunu araştırmak üzere lisansüstü öğrencilerimiz ile 

birlikte bir araştırma projesi geliştirdik.

Bu Süreç Yeni Programlara ve Yeni Politikala-
rın Oluşmasında Etkili Olacak Diyebilir miyiz? 

Evet, özellikle de siyasi liderlerin ve salgınla ilgili sosyal 

politikalar oluşturmakla yükümlü kişilerin riski nasıl yöne-

tecekleri, sosyal çatışmaları nasıl azaltabilecekleri, iletişimi 

ve işbirliğini nasıl geliştirecekleri, oluşturulan politikalara 

Küresel Salgınla Mücadelenin Sosyal
Psikolojik Arka Planı
TÜBİTAK’ın ARDEB 1001 ‘Covid-19 ve Toplum: Salgınının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler’ çağrısı 

kapsamında araştırma projesi TÜBİTAK tarafından desteklenen, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Serap AKFIRAT proje kapsamında yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.
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insanların riayet etmelerini nasıl sağlayacakları salgınla ilgili 

kriz yönetiminde hayati önem taşımaktadır. 

Bireylerin salgını önleyici düzenlemeleri ve uygulamaları 

benimsemesini ve bunlara uymasını sağlamak sosyal psi-

kolojik dinamikleri dikkate almayı gerektiren bir süreç-

tir. Bu araştırmayla bireylerin salgınla mücadelede hem 

yetkililerle ve birbirleriyle işbirliği yapma hem de alınan 

kararlara uyma davranışlarını arttıracak sosyal psikolojik 

mekanizmaların daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz.

Önerdiğiniz Araştırma Projesinin Bu Amaca 
Hizmet Ettiğini Söyleyebilir miyiz?  

Evet, tamamen bu amaca hizmet etmek üzere bu proje 

kapsamında biri anket araştırması diğeri yarı-deneysel 

çalışma olmak üzere iki farklı fakat tamamlayıcı araştır-

ma önerilmektedir. Önerilen ilk çalışmada vatandaşların 

risk algısı, milli kimlikle ve küresel kimlikle özdeşleşme 

düzeyleri ile Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 

ortaya çıkan sosyal normları kabul düzeylerinin salgına 

karşı sağlık önlemlerine uymayı, salgın-karşıtı politikaları 

desteklemeyi ve bu bağlamda salgınla mücadele için para 

bağışı yapma isteğini arttıracağı düşünülmektedir.

Salgın sürecinde insanların işbirliği stratejileri yerine ya-

rışmacı stratejileri tercih etmesine sebep olabilecek en 

önemli etkenlerden birisi, hem geleneksel medyada hem 

de sosyal medyada haberlerin veriliş biçimidir. Genellikle 

medyada haberler salgınla mücadele normlarının insanlar 

tarafından ihlal edildiğine yöneliktir. Önerdiğimiz deneysel 

çalışmada haberlerin farklı biçimlerde çerçevelendirilmesi-

nin veya veriliş biçimlerinin, insanların Covid-19 önlemleri-

ne uymalarını ne şekilde etkilediği araştırılacaktır.
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Firmalarımızın Başarıları

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerra-

hisi uzmanı olan Prof. Dr. Erdem E. SİLİSTRELİ, cerrahlı-

ğının yanında Ar-Ge çalışmaları da yapmış ve TÜBİTAK’ın 

‘1512 BİGG (Bireysel Genç Girişim) Sermaye Destek 

Programı’ kapsamında ‘Taşınabilir Kan Pompası’ projesi 

ile hibe desteği almıştır. DEPARK bünyesinde kurduğu, 

Araltek Tıbbi Cihazlar Tasarım Geliştirme firmasında Ar-

Ge çalışmalarına halen devam etmektedir. Son olarak, 

TÜBİTAK’ın 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

‘Covid-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı’sı kapsamında 

proje başvurusu yapmış ve ‘Koronaya bağlı ani gelişen 

akciğer yetmezliğinde kullanılacak Mini ECMO’ başlıklı 

projesi 446 başvuru arasından desteklenen 35 projeden 

biri olmuştur. Projeyi Prof.Dr. SİLİSTRELİ’den dinledik. 

Projenin Amacı Nedir? 

Salgın nedeni olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) en-

feksiyonunda ülkemizde hastaların %4.3 kadarı kritik du-

rumda olup yoğun bakımda yatmakta, bunların bazıların-

da ARDS (acute respiratory distress syndrome) adlı ileri 

akciğer yetmezliği gelişmektedir. Bu projede, mekanik 

ventilasyonun yeterli olmadığı vakalarda yoğun bakımda 

kullanılacak suni bir oksijenlendirme cihazı olarak ve-

no-venöz bir ECMO setinin tasarlanıp seri üretime hazır-

lanması hedeflenmiştir.

Şu an yürümekte olan bir başka TÜBİTAK projemizdeki Ar-

Ge çalışmaları, sentrifugal pompa başlığı tasarımı, blok 

cihaz ve devre tasarım bilgilerinden yararlanılarak iler-

lenecektir.

Ülkemizde bu konuda kullanılan demirbaş cihazlar eski 

teknolojiye sahip, kullanımı nispeten zor ve pahalıdır. Bu 

açıdan önemli bir eksiğin tamamlanması bizim asıl ama-

cımız olmuştur.

Projenin Hedefleri ve Geliştirilmekte Olan 
Ürün Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Bu çalışma kapsamında belli sayıda çalışır durumda ak-

ciğer yetmezliğine yönelik asgari uygunlukta ürün (MVP: 

Minimum Viable Product) ve bu cihaza entegre edilebile-

cek tek kullanımlık sete ait sentrifugal pompa başlıkları 

üretilmesi planlanmaktadır. 

Teknik/Teknolojik hedeflerimizden şu şekilde bahsedebi-

liriz; sözü edilen teknolojiyi hayata geçirebilmek için biri 

tek kullanımlık (disposable) diğeri de demirbaş cihaz olan 

iki komponent üzerinden incelemek uygun olacaktır:

1. Veno-venöz Mini Ecmo sisteminde kullanılacak tek 

kullanımlık set:

Set Sentrifügal pompa başlığı, biyouyumlu hatlar, oksije-

natör ve kanüllerden oluşmaktadır. Hatları, oksijenatör ve 

Akut Akciğer Yetmezliğinde
Mini ECMO Desteği Tasarımı –
Mini ECMO
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kanülleri birçok yerli veya yabancı firmadan tedarik etmek 

mümkündür. Burada kritik olan parça sentrifügal pompa 

başlığıdır. Kan akışını sağlayan sürücü kuvvet sentrifügal 

pompa başlığında meydana gelmektedir. Kanın şekilli ele-

manlarının akım rejim değişikliklerine en çok maruz kal-

dığı bu bölgede en az hasar ve en düşük hemoliz prensibi 

gözetildi, akışkanlar mekaniği üzerinden çark tasarımı ya-

pıldı. Sentrifügal pompa başlık kalıbının yapılıp seri üre-

timde basılacak hale getirilmesi hedeflenmiştir. Böylece, 

hem kısa süreli yaşam destek cihazlarında (ECMO) hem 

de trombektomide kullanılmak üzere kana en az hasarı 

veren ve enerji korunumu prensipleriyle en efektif çalışa-

bilecek bu başlık, demirbaş cihazlarla uyumlu olacaktır. 

Ayrıca, kanın içinde döndüğü PVC malzemesinden yapılma 

hatların ve polikarbon pompa başlığı ile konnektörlerin 

heparin kaplanma çalışması yapılacaktır.

2. Demirbaş cihaz:

Cihaz; motor, motor sürücüsü, mikroişlemci, ultrasonik 

akımölçer, gerekirse batarya yönetim sistemi, kontrol 

üniteleri, bluetooth ile uzaktan kumanda ve tablete uyum 

sistemi ve cihaz dış kalıbından ibaret olacaktır. Kullanıcı 

dostu, pratik, kolay anlaşılır bilgi ekranı, android yazılımı 

sayesinde sağlık profesyonelleri açısından yüksek kullanı-

cı uyumu olması beklenmektedir. 

Sonraki aşamalarda, DETTO bünyesinde bir çalışma başla-

tılarak, prototip ortaya çıktıktan sonra fikri mülkiyet ko-

nusunda destek alınması hedeflenmektedir.

Projeye dair Ekonomik Hedefleriniz Nelerdir?

Bu cihazın geliştirilmesiyle yeni iş alanları oluşması ve bu 

oluşan iş alanlarıyla birçok koldan istihdam sağlanması-

nın yanı sıra ithalatla döviz kaybını azaltarak ülke ekono-

misine ciddi fayda sağlamak mümkün olacaktır.

Proje ile Hangi Faydaları Sağlamayı Düşünü-
yorsunuz? 

Salgına yönelik yoğun bakımlarda hekimlerin, perfüzyonistlerin 
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ve hemşirelerin teorik ve pratik eğitimleri, ulaşılabilir ve 

yaygın cihaz ağı sayesinde mümkün olabilecektir. Her mer-

kezin, ELSO kılavuzları yönergesinde eğitim kurslarından ve 

uygulamalı eğitimden oluşan kurumsal ya da bölgesel eği-

tim programlarını düzenli olarak alması oldukça önemlidir.

Ayrıca, bu hasta gruplarıyla ilgili bildiri ve yayın yapmak, 

tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerine, ayrıca Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Perfüzyon Teknikleri A.D. Yüksek Lisans öğrenci-

lerine bu konuda deneyim ve vizyon kazandırmak mümkün 

olabilecektir.

Ülke sağlığı açısından, tedavisinde zaman zaman boşluk 

yaşanan bu alandaki hastalarımıza faydalı olacağı ve teda-

viye önemli bir katkı sağlayacağı inancındayız.

Ulaşılabilir ve daha uygun maliyetli cihazlar, bölgeler arası 

gelişmişlik farkını azaltma yönünden yararlı olacaktır.

Projenin Çıktıları, Avantajları, Geleceğe Dair 
Kazanımları Nelerdir?

Ülkemizde genel olarak kullanılan dolaşım destek sis-

temlerinden ECMO sistemi (extracorporeal membrane 

oxygenation) çok pahalı yatırım gerektirmesi ve sıkın-

tılı tedarik koşulları nedeniyle yeterince yaygınlaşa-

madı. Demirbaş niteliğindeki cihazların pahalı olması 

nedeniyle, en azından kendi gözlemim olarak, eski 

teknoloji cihazların hala yurdumuzda kullanımda oldu-

ğunu söyleyebilirim. 90’lı yıllardan beri aynı cihazları 

görüyorum ve ikinci, üçüncü versiyonları dünyada kul-

lanıldığı halde ülkemize gelemedi.

Bu sorun yalnız ECMO için değil, genel olarak ithal edilen 

yüksek teknoloji ürünü bütün medikal cihazlar için geçer-

lidir aslında. Bir zamanlar Dolar 1,1 TL iken bu cihazları 

yurtdışından alıp kullanmak belki kolaydı ancak, zamanla 

hem ülkemizde teknoloji gelişmedi, hem de dövizin ulaş-

tığı seviyeyle artık pek mümkün olmuyor. Salgın dönemiy-

le, ülkeler artık bu tarz stratejik ürünlerin kendi sınırları 

dışına çıkmasına da müdahale ediyorlar.

Bu nedenle, bu tarz çalışmaların tüm sağlık sektöründe 

yoğunlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. 

www.araltek.com
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Bir Patent Öyküsü
Patellanın 
Transvers 
ve Parçalı 
Kırıklarında 
Kullanılan
Kırık Plağı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Ahmet KARAKAŞLI tarafından ‘PATELLA: 

Transvers ve Parçalı Patella Kırıklarında Kullanılan Kırık 

Plağı’ projesi geliştirilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi hak sahipliğinde, Dokuz Eylül 

Teknoloji Transfer Ofisi-DETTO koordinasyonunda patent 

başvurusu yapılan ürünün nasıl geliştiğini Doç. Dr. KARA-

KAŞLI’dan dinledik.

Ürün Nasıl Gelişti? 

Diz kapağı kemiği olarak bilinen patella, diz eklemimizi düz 

hale getirme ve düz tutmada önemli rol oynayan bir ya-

pıdır. Patella kemiği kırığı, özellikle ani diz üstü düşmesi, 

diz üstüne ağır bir cismin düşmesi, araç içi kazalarda diz 

kapağına alınan sert darbeler ve ateşli silah yaralanması 

gibi direk travmalarla oluşur. Günümüzde hastaya uygula-

nan patella kırığı tedavisinde operasyon sırasında iki vida 

ve telle patella kemiği sabitlenir ve kaynaması için uygun 

ortam sağlanır.

Çivilerin ve serkülaj telin düğümünün oluşturduğu iritas-

yonlardan dolayı hastalarda ağrı şikayetleri sıklıkla karşı-

laştığımız bir problemdir. Bu problemi ortadan kaldırmak 

için patellanın üzerine uyabilecek ve tamamen fikse edebi-

lecek plaklar geliştirdik.

Geliştirdiğiniz Plakların Yararı Nedir?

Bu plaklarla yaptığımız tespitte hem fiksasyonun çok iyi ol-

duğu serklaj teline göre biyomekanik olarak daha dayanıklı 

olduğu, daha iyi bir fiksasyon sağladığı hem de iritasyonun 

olmayacağı bir yöntem geliştirdik. Buradaki asıl amaç; has-

ta konforunun sağlanması ve çeşitli komplikasyonları (cilt-

te iritasyon, cerrahi müdahale ihtiyacı) önlemektir.

Parçalı kırıklar herhangi bir kayma olmadan olması ge-

rektiği şekilde kaynar, böylece kemiğin kaynama hızı da 

artmakta ve iyileşme süreci hızlanmaktadır. Sonuç olarak, 

hem hasta konforunu arttırmış olacağız hem de hastaları 

daha erken mobilize edebileceğiz.

Bu Teknolojinin Avantajlarından Bahsedebilir 
misiniz?

Patella kırık uçlarının redüksiyonun devamlılığını sağlama-

sı, kırık uçlarında kompresyon oluşturarak stabiliteyi artır-

ması, yeterli stabilite sağladığından harekete erken başla-

ma imkanı vermesi, tespit materyalinin dışında yumuşak 

doku iritasyonunu artıracak çıkıntı ve düğüm bulunmaması 

diz önü ağrılarını azaltması gibi avantajlara sahiptir. Böyle-

ce, patellanın transvers ve parçalı kırıklarında kullanılacak 

olan kırık plağıyla patella kırığı tedavisinde yeni bir dönem 

başlayacak.
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Gıdanın Sürdürülebilir Tüketimi 
Konusunda Yetişkin Davranışlarının 
İncelenmesi ve Değiştirilmesi

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporlarına göre, her yıl gıda üre-

timinin yaklaşık olarak üçte biri israf edilmekte ya da kaybol-

maktadır. Aynı zamanda, gıda tüketimi hane halkının toplam 

çevresel etkisinin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Gıda 

tüketiminin çevresel etkileri arasında; iklim değişikliği, toprak 

bozunumu, suların azalması ve kirlenmesi ve habitatların ve 

biyolojik çeşitliliğin azalması sayılabilir. Çevresel etkilerinin 

yanı sıra; bireylerin ve toplumun sağlığı, sosyal uyum ve eko-

nomi üzerindeki önemli etkilerinden dolayı gıdanın, sürdürü-

lebilir tüketimin gerçekleştirilebilmesinde çok büyük bir payı 

bulunmaktadır.

Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi 2018 sonuçları neredeyse hiçbir 

ülkenin tam anlamıyla sürdürülebilir bir gıda rejimine sahip 

olmadığını gösterse de gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan 

ülkelerin sıralamalarındaki fark göze çarpmaktadır. Rapor 

sonuçlarına göre; Türkiye 67 ülke arasında 58. sırada yer al-

maktadır. Tüketicilerin farkındalıklarının artırılması ve gerek-

li bilgilendirme ve eğitimlerin sağlanması ile ülkemizin gıda 

sürdürülebilirlik sıralamasındaki durumu iyileştirilebilecektir.

Dokuz Eylül Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen ve 

Türkiye, Avusturya, Slovakya ve Danimarka’dan beş üniversi-

te ve İsveç merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşunun 

yer aldığı “Gıdanın Sürdürülebilir Tüketimi Konusunda Yetişkin 

Davranışlarının İncelenmesi ve Değiştirilmesi” başlıklı Avrupa 

Birliği projesi buradan hareketle geliştirildi. Proje kapsamın-

daki faaliyetler ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.  

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 2018-1-TR01-

KA204-058739 referans numaralı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi 

projesi fiilen Ocak 2019’da başladı ve toplam üç yıllık bir süreci 

kapsıyor. SUSCOF, sürdürülebilir gıda tüketiminde sosyal bilin-

ci geliştirmek için yetişkinler alanında uzun vadeli bir stratejik 

ortaklık projesi olarak tasarlandı. Proje, ortak ülkelerde ya-

şayan yetişkinlerin, sürdürülebilir gıda tüketimi konusundaki 

farkındalıklarını ortaya koymayı ve eksiklerin belirlenerek ye-

tişkinlerin eğitimi sayesinde olumlu yönde davranış değişikliği 

yaratmayı amaçlıyor. Projedeki tüm ortakların ülkelerindeki 

mevcut durumu belirledikten sonra, yetişkinlere tüketim 

alışkanlıkları ve beslenme hakkında yararlı bilgiler ve kılavuz-

lar sağlayacak yenilikçi araçlar geliştirilmesi hedefleniyor. 

Bir Proje Öyküsü
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İlk 18 ayı tamamlanan projede şu ana kadar ortak ülkelerde-

ki gıda tüketimi ve yetişkin davranışlarını inceleyen detaylı 

mevcut durum ve ihtiyaç analizi raporu hazırlandı ve farklı 

dillerde paydaşlara ulaştırıldı. Bireylerin gıda tüketimleri-

nin sürdürülebilirlik düzeyini ölçen ve uluslararası geçer-

liliğe sahip “Sürdürülebilir Gıda Tüketimi İndeksi (SCOFI)”  

projenin diğer bir çıktısı olarak geliştirildi. Proje kapsamın-

da şu ana kadar çeşitli hedef kitlelere yönelik bilgilendirme 

oturumları, uzmanlar ile derinlemesine görüşmeler, Türki-

ye, Slovakya ve İsveç’te toplantılar gerçekleştirildi. 3. İzmir 

Tarım Festivali ve Dünya Gıda Günü etkinliklerinde açılan 

stantlar ile 1500’den fazla tüketiciye ulaşıldı ve farkında-

lık arttırıcı broşür ve içerikler dağıtıldı. Aynı zamanda beş 

farklı ülkede 2000’den fazla tüketiciden toplanan veriler ile 

raporlar ve bilimsel araştırmalar hazırlandı.

Projenin şu anki aşamasında ülke bazlı yetkinlik haritaları 

oluşturuluyor. Bu haritalar doğrultusunda Avrupa geneli 

ve ülkeler özelinde kapsamlı eğitim ve politika önerile-

ri geliştirme çalışmaları devam ediyor. Projenin ilerleyen 

aşamalarında geliştirilecek ve tüketim alışkanlıklarına göre 

tavsiyelerde bulunacak mobil uygulama ile sürdürülebilir 

gıda tüketimi davranışlarının geliştirilmesi ve pekiştiril-

mesi amaçlanıyor. Mobil uygulamada aynı zamanda çeşit-

li eğitici içerikler de sunulacak. Projenin tüketici eğitimi 

ayağında Viyana’da düzenlenecek ve 5 gün sürecek eğitim 

etkinliğine 30 yetişkin rol model katılacak. Bu yetişkinlerin 

alacakları eğitim sonrasında kendi çevreleri ve ülkelerinde 

rol model olarak daha geniş kitleleri etkilemesi bekleniyor. 

Ek olarak, yetişkinlere gıda tüketiminin sürdürülebilirliğini 

sağlama konusunda bilgi vermek için çok sayıda yerel otu-

rum, seminer ve web seminerleri düzenlenecek. Etkinlikler-

de 9000’den fazla katılımcı ve 50’den fazla kuruluşun yer 

alması bekleniyor.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi, faaliyetler ve içeriğe proje web si-
tesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir. 

www.suscof.com
Twitter: @SusCoF  Facebook : @suscof  Instagram: @sus_cof

Doç. Dr. Zeki Atıl BULUT

Dokuz Eylül Üniversitesi  / İzmir Meslek Yüksekokulu

Pazarlama Ve Dış Ticaret Bölümü Pazarlama Programı
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1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 
1507-KOBİ Ar-Ge
Başlangıç Destek Programı 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki 
kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge 
Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı 2020 yılı 2. Çağrısı açılıyor.

Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma - teknoloji 
geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.

Başvurular 01.07.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.
tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacaktır.

Detaylı Bilgi İçin: www.dokuzeylultto.com/
tr/tubitak-cagrilari

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Takvimi 01/07/2020
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 10/08/2020
Çağrı Kapanış Tarihi 02/09/2020

Başvuruların PRODİS üzerinden alınması**

15 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020 (saat 17:00’ye 
kadar)

Destek başlangıç tarihi 1 Ocak 2021

Detaylı Bilgi İçin: https://www.dokuzeylultto.com/

Detaylı Bilgi İçin: https://www.dokuzeylultto.com/

Çağrının açılış tarihi:    14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih: 17 Ağustos 2020 - Saat 17:00
Başvuruların alınması: 15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 
2020 (Saat 17:00)

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi 
Destekleme Çağrısı
Patent Lisans –  2020 – 1 kodlu bu çağrıda Müşteri 
Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve 
Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya 
da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir 
yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya 
yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet 
alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir.

Çağrının açılması 14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih* 17 Ağustos 2020; Saat 17:00

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ 
Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 
2020) Açıldı
Sipariş Ar-Ge – 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, 
müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, 
KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara 
dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne 
dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-
Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını 
Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş 
ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-
Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. 
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Almanya, Brezilya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile Özel Sektör 
Odaklı, İkili ve Çok Taraflı İş Birliği İmkânı
IRASME ağının 26. çağrısı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) dahil olduğu uluslararası araştırma, 
geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

30 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Brezilya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile 
ikili ve çok taraflı iş birliğine olanak tanınmaktadır.

Çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en 
az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ iş birliği projeleri desteklenebilecektir.

2519 – COST Çalışma Grubu Destek Programı Başvuruya Açıldı

2519 - COST Çalışma Grubu Destek Programı, Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği Kuruluşu (European Cooperation 
in Science and Technology-COST Association) bünyesindeki COST Aksiyonu adı verilen uluslararası tematik ağlarda 
yer alan Çalışma Gruplarında (Working Group-WG) üye Türk araştırmacıların COST Aksiyonlarıyla konu bakımından 
uyumlu Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

2519 - COST Çalışma Grubu Destek Programı’na sadece COST Aksiyonları’nda Çalışma Grubu üyesi olan 
araştırmacılar başvurabilmektedir.

Proje başvuruları http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilmektedir.

Program Sürekli Başvuruya açıktır.

Çağrıyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/almanya-
brezilya-belcika-cekya-luksemburg-ve-rusya-ile-ozel-
sektor-odakli-ikili-ve-cok-tarafli-is

Proje başvurularınız ile ilgili sorularınızı ve randevu 
taleplerinizi detto@deu.edu.tr adresinden Dokuz Eylül 
Teknoloji Transfer Ofisi’ne iletebilirsiniz.
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DEPARK, DETTO ve
BAMBU web siteleri

yeni yüzleriyle sizlerle

www.dokuzeylultto.com
www.bambu.depark.com
www.depark.com


