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100’E BİR KALA…

Teknoloji kavramı, üretimin, sanayinin, ekonominin ve yatı-

rımların yönünü belirleyen; aklın ve mantığın temel alındı-

ğı bilgi dizileridir. Burada söz konusu olan, maddi dünyayı 

kontrol altına alacak ya da değiştirecek eylemlerin veya araç-

ların insan eliyle ortaya çıkartılmasıdır. Üstelik bu teknolo-

jiler, ihtiyaçlara cevap verdiği kadar kamu politikalarını da 

şekillendirmekte; kimi zaman da insanın sosyal ilişkilerinin 

çerçevesini çizmektedir. Bu bağlamda insan hayatını ve sağ-

lığını doğrudan ilgilendiren teknolojiler ise desteklenmesi 

gereken sektörlerin/sanayinin muhatabı olmakta; bu nok-

tada akademik referanslara/nitelikli insan kaynağına ihtiyaç 

duymaktadır. Elbette işbirliği ve ortak akıl ile gelişen bütün 

bu süreç, sağlık yatırımlarını ve ihtisaslaşmayı beraberinde 

getirmektedir. 

Küresel güç olma yolunda hızla ilerleyen Cumhuriyetimiz de, 

100’üncü yaşına bir kala, biyo-teknojiden ilaç geliştirmeye; 

implant uygulamalarından medikal ürünlere kadar inovas-

yon gerektiren konulara odaklanmaktadır. Dışa bağımlılı-

ğın azaltılmasını, uluslararası etkinliğin artırılmasını, milli 

ve yerli kaynakların geliştirilmesini arzulayan ülkemizin 11. 

Kalkınma Planı’nda tanımlandığı öncelikli alanlarda ‘sağlık’ 

temasının bulunması da tesadüf değildir. Dolayısıyla sağlık 

alanında yatırımları bulunan ve Araştırma Üniversitesi mis-

yonunu üstlenen Dokuz Eylül Üniversitemizin de bu konuda 

sorumluluk alması doğaldır. Sonuçta, gerek bölgesel hizmet 

sunan hastanemizin ve akademik birimlerimizin varlığı ge-

rekse iş dünyası ile güçlü bağlar kuruduğumuz teknoloji böl-

gemizin faaliyetleri sağlık konusunda kurumumuzu ön plana 

çıkarmaktadır. 

Bu gerçeklikler ışığında Rektörlük olarak biz de, ülkemize ve 

kentimize sağlık alanında değer katacak, üniversitemizin ge-

leceğini şekillendirecek projelere önem veriyoruz. Bunlardan 

birisi olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) 

yürütücülüğünde, Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrileri Der-

neği işbirliğinde geliştirdiğimiz Dokuz Eylül Ulusal Sağlık 

Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliş-

tirilmesi Projesi’nin (SURGE) tanıtımını geçtiğimiz günlerde 

yaptık. Son derece verimli geçen bu lansmanda, fikirlerimizi 

ve planlarımızı kamuoyu ile paylaştık. 

Aslında üniversite Üst Yönetimi olarak, mevcut altyapımı-

zı ve nitelikli insan gücümüzü kullanacağımız bu çalışmayı, 

sağlık endüstrilerinin üniversitemizde bir araya geldiği bir 

kümelenme modeli olarak görüyoruz. Burası önemli, çünkü 

üniversitemizin ve DEPARK’ın potansiyeli ile olgunlaşacak bu 

modelin, istihdam ve ihracat yönünde ülkemize katma de-

ğer sağlayacağına inanıyoruz. Sonuçta sanayide kümelenme, 

entelektüel sermayenin de kendisini göstermesi için fırsatlar 

sunuyor. Söz konusu sağlık olduğunda ise ortaya çıkacak de-

ğerin ve teknolojilerin önemi de elbette tartışılmıyor. 

Rektörlük olarak, DEPARK’a kümelenme modeli ekseninde 

farklı yetkinlikler kazandırmamız gerektiğini düşünüyoruz. 

Yerleşkelerimizde yer alan paydaşlarımızın/girişimcilerimizin 

sağlık teknolojileri konusunda daha fazla söz sahibi olabil-

melerini; yeni yatırımcıların bölgemize gelerek burayı ihracat 

üssü haline dönüştürmesini planlıyoruz. Buranın bilginin ti-

carileştiği ve herkesin ‘kazan-kazan’ noktasında yer aldığı bir 

merkez olmasını arzuluyoruz. Ayrıca, sağlık turizmine yönelik 

projeksiyonumuzu da sağlıktaki ana vizyonumuzun tamamla-

yıcı unsuru olarak düşünüyoruz. Bütün bunlar, heyecanımızı 

ve motivasyonumuzu artırıyor. Araştırma Üniversitesi olarak 

bundan sonra da ülkemizin ve insanlığın geleceği için üret-

meye, çalışmaya devam edeceğiz. 

DETTO Yorum’un son sayısını keyifle okumanızı diliyoruz. 

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
DEÜ REKTÖRÜ

DEPARK A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı
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Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin 
İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Projesi’nin (SURGE) 
Lansmanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) yürütücülüğünde ve Dokuz Eylül 

Ulusal Sağlık Endüstrileri Derneği (DUSED) işbirliğinde geliştirilen Dokuz Eylül 

Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 

Projesi’nin (SURGE) lansmanı gerçekleştirildi.

SURGE Projesi Yurtdışına Bağımlılığı Azaltacak

Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi ile Türkiye genelinde 

sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile bir kümelenme oluşturulacak. Yazılım, biyoteknoloji, nanoteknoloji, ilaç, 

tıbbi cihaz, gıda gibi alanlar başta olmak üzere sağlık ekosisteminde yer alan farklı alanlardaki firmalar kümelenmeye 

dahil edilecek. Proje, sağlık alanında Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artmasına ve yurtdışı kaynaklara bağımlılığımızın 

azaltılmasına katkı sağlayacak. 
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DEPARK ve DUSED tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı UR-GE 

Destek Programına başvurusu yapılan “Dokuz Eylül Ulusal 

Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesi Projesi (SURGE)” bakanlıktan onay aldı. Sağlık 

teknolojilerinin geliştirilmesine ve ihracatına önemli katkı-

lar sağlayacak projenin lansmanı DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve 

Sanat Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof.Dr. 

Nükhet HOTAR ve Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip BİRİN-

Cİ’nin çevrimiçi katılım gösterdiği lansman toplantısında, 

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet YOZGATLIGİL, 

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel DEMİRALP, 

DEPARK Genel Müdürü Prof.Dr. Özgür ÖZÇELİK’in yanı sıra 

DETTO TGB1 Koordinatörü Prof.Dr. Hasan SELİM, DETTO Sağ-

lık Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Birhan YILMAZ, proje ekibi, 

dernek yöneticileri ve üniversite mensupları yer aldı.

Toplantının açılış konuşmalarında söz alan DEÜ Rektö-

rü Prof. Dr. Nükhet HOTAR, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 

devletin ulusal sağlık politikalarını destekleyen adımlar 

attığını ve söz konusu projenin de bu bağlamda değer-

lendirilmesi gerektiğini belirtti. Rektör Hotar, “Sağlık ala-

nında ciddi yatırımlara ev sahipliği yapan üniversitemiz, 

2013 yılında Türkiye’nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı olan 

DEPARK’ı kurarak bu alandaki kararlığını ortaya koymuş-

tur. Üniversitemizin DEPARK’taki misyonuna ve ülkemizin 

uluslararası rekabetteki beklentisine uygun olarak sağlık 

alanında öncü bir adım atmayı hedefliyoruz. DEÜ olarak; 

ilaç, biyoteknoloji, medikal cihaz, implant gibi sağlık sek-

töründeki farklı endüstrilerin üniversitemiz bünyesinde 

bir araya geldiği bir kümelenme modelini hayata geçir-

meyi planlıyoruz. Bunun için gerekli imkâna, fiziki altya- 

pıya ve insan gücüne sahibiz” dedi. DEPARK’ın imkanları 

kullanılarak oluşturulacak kümelenmenin sektörü üretim 

ve ihracatta bir üst lige taşıyacağına inandıklarını ifade 

eden Hotar, “DEPARK’ın teknolojinin üretildiği silikon 
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vadisi gibi- ‘Sağlık Vadisi’nin ve kümelenmenin merkezi 

olmasını hedefliyoruz. Bu modelde, fikrin patentlenmesi 

ve üretim aşamasına getirilmesine kadar her türlü destek 

verilecek. Sağlık vadisinin kurulmasında ihtiyaç duyula-

cak fiziki yatırımları gerçekleştirmeye de hazırız. Projenin 

hayata geçirilmesinde emek veren herkese teşekkür edi-

yoruz” diye konuştu.

Çevrimiçi olarak katıldığı toplantıda Dokuz Eylül Üniver-

sitesi’nin Türkiye’nin sayılı Araştırma Üniversitelerinden 

biri olduğunu söyleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip 

BİRİNCİ, küresel pandemide Ar-Ge ve Ur-Ge süreçlerinin 

öneminin görüldüğünü belirtti. Pandemi ile birlikte Türki-

ye’nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı olan DEPARK’ın ne ka-

dar stratejik bir yatırım olduğunun ortaya çıktığını ifade 

eden Birinci, sağlık endüstrisinde güçlü firmalar yaratmak 

için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Birinci, “İzmir’de 

sağlık sektöründe küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin 

gelişmesine öncülük eden, üniversite-sanayi-kamu işbir-

liği ile şekillenen, büyük bir ihracat potansiyeline hizmet 

etmesini beklediğimiz sağlık kümelenmesinin son derece 

güçlü bir misyonu üstleneceğini düşünüyorum. Buradan 

çıkacak firmalar, oluşacak projeler ve inovasyonlar ülke-

mize değer katacak” dedi.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Yönetim Kurulu 

Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet 

YOZGATLIGİL ise kıymetli bir projenin hayata geçirildiğini 

ifade etti. Yozgatlıgil, “Proje, sağlık alanındaki yenilikçi 

fikirlerin inovasyona dönüşmesine ve üniversite-sanayi 

işbirliğine katkı sağlayacak. TÜBİTAK önümüzdeki dönem-

de de destek programları ve araştırma kapasiteyle kurum-

larımızın yanında olmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı. 

DEPARK Genel Müdürü Prof.Dr. Özgür ÖZÇELİK ise DEÜ’nün 

güçlü bir sağlık ve teknoloji ekosistemi oluşturduğunu 

dile getirerek, “Ülkemizin teknoloji odaklı kalkınması 

adına adım atmaya devam ediyor, sağlık sektöründeki 

büyümenin bir parçası olmak için var gücümüzle çalışı-

yoruz” açıklamasında bulundu. Açılış konuşmalarının ar-

dından DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel 

DEMİRALP, Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat 

ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili 

detayları paylaştı.
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DEPARK bünyesinde kurulan DG Biyoteknoloji firması, 

kullanılmış maske ve eldivenlerin potansiyel bulaş riskini 

azaltmak hatta sıfırlamak üzere sterilizasyon cihazı üretti. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi - DETTO 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi aracılığıyla patent 

başvurusunda bulunulan CleVir cihazı Türk Patent ve Mar-

ka Kurumu tarafından tescil edildi.

DEÜ Rektörlüğü’nde ve DEÜ Araştırma ve Uygulama Has-

tanesi’nde kullanılan cihaz, kullanılmış maske ve eldiven-

lerden potansiyel virüs bulaş riskini sıfıra indiriyor. Virüs-

leri UVC ışınlarıyla yok eden CleVir cihazı, özellikle insan 

hareketinin yoğun olduğu hastane, okul, kamu kurumları, 

havaalanları gibi kalabalık alanlarda kullanılacak şekilde 

tasarlandı. DEÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fatma Duygu 

Özel DEMİRALP ve DEÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üye-

si Prof.Dr. Görkem AKINCI’nın DEPARK bünyesinde kurdu-

ğu DG Biyoteknoloji firmasında ürettikleri ve yurt içinden 

büyük talep görmesi beklenen cihazın Ur-Ge projesiyle 

yurt dışına da pazarlanması hedefleniyor. Cihazın, Koro-

navirüsün Omicron varyantında olduğu gibi kolayca bula-

şan virüslerin kaynağında azaltılmasında ve halk sağlığı-

nın korunmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. 

DEPARK Firmalarından DG Biyoteknoloji’nin
Virüsü Yok Eden Cihazı Patent Aldı
DEPARK Firmalarından DG Biyoteknoloji, kullanılmış maske ve eldivenlerin potansiyel 

bulaş riskini azaltmak amacıyla ürettiği sterilizasyon cihazı - CleVir, Türk Patent ve 

Marka Kurumu tarafından tescil edildi. 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı - DEPARK ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi - DETTO bünyesinde kurulan BAMBU Hızlandırma ve Ön 
Kuluçka Merkezi tarafından BAMBU DOS Demo Day ekinliği gerçekleştirildi. 

BAMBU DOS’da Oyun Girişimcilerinin 
Heyecanı Devam Ediyor

DEPARK ve DETTO tarafından kurulan Bambu Hızlandırma 

ve Ön Kuluçka Merkezi oyun sektöründe aktif rol oynama-

ya devam ediyor.

Bambu, dijital oyun alanındaki girişim fikirlerinin hayata 

geçirilmesi için Ruby Games, Masomo Gaming, VL Media 

firmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri ile 

birlikte oyun hızlandırma programı düzenledi. DEÜ Rek-

törlüğü DESEM 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleş-

tirilen demo day etkinliğinde ilk 3’e giren projeler, ticari-

leşme yolunda destek almaya hak kazandı.

BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleş-

tirilen faaliyetlerin dijital oyun sektörünün büyümesinde 

önemli bir rol üstleneceğine inandıklarını söyleyen DEÜ 

Rektörü Prof.Dr. Nükhet HOTAR, “Türk oyun sektörünün 

Bambu Dijital Oyun Hızlandırma Programı’na yurt dışından, 8 farklı ilden, 10 farklı 
üniversiteden toplam 85 girişimci adayı başvuru yaptı. 48 saatlik eğitim programı 

online olarak, 12 saati Oyun Girişimciliği Eğitimi, 36 saati ise Casual ve Hyper-casual 
Eğitimi olmak üzere altı hafta boyunca devam etti.
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son yıllarda hızla yükseldiğine şahit oluyor, dünya oyun 

pazarından daha çok pay alacağını düşünüyoruz. Son yıl-

larda yabancı oyun yatırımcılarının Türkiye’de oyun geliş-

tiren firmalara yaptıkları yatırımlar bize bunun gerçekçi 

bir yaklaşım olduğunu gösteriyor. 2023 yılında dijital 

oyun oynayanların sayısının 3 milyarı aşacağı tahmin edi-

liyor. Hızla büyüyen sektörden ülkemizin daha çok gelir 

elde etmesinin yolu ise girişimcilerin desteklenmesinden 

geçiyor. Biz de Dokuz Eylül Üniversitesi olarak sektöre 

adım atmak isteyen oyun geliştirici adaylarının iş fikirle-

rini olgunlaştırabilmesi için iş modeli oluşturmalarına ve 

hibe programlarından yararlanmalarına yardımcı oluyor; 

şirketleşme konusunda eğitim, danışmanlık ve mentorluk 

desteği sağlıyoruz. Etkinliğimize katılan girişimci adayla-

rımızı tebrik ediyor, oyun sektöründe ulusal ve uluslara-

rası alanda ekonomik değer yaratacaklarına inanıyoruz” 

dedi.

Etkinlikte söz alan DETTO TGB1 Koordinatörü Prof.Dr. 

Hasan SELİM, iş fikirlerinin sürdürülebilir hale dönüşmesi-

nin büyük önem taşıdığını belirterek, “DEPARK ve DETTO 

olarak üniversitemizin vizyonuna uygun olarak birçok 

faaliyet gerçekleştiriyor, girişimciliğe önem veriyoruz. 

Şimdiye kadar 1000’e yakın girişimci adayına destek ol-

duk. BİGGSİNERJİ programımız ile TÜBİTAK BİGG Progra-

mı uygulayıcı kuruluşları arasında Türkiye çapında ilk üç 

sıraya yerleştik. İzmir girişimcilik ekosisteminde önemli 

bir yer tutuyor. Şehir olarak genç girişimciliğin üst sevi-

yelerde olduğu bir konumdayız. BAMBU Hızlandırma ve 

Ön Kuluçka Merkezimiz de bu alanda önemli işlere imza 

atıyor” açıklamasında bulundu. DEPARK Genel Müdürü 

Prof.Dr. Özgür ÖZÇELİK ise küresel oyun sektörünün 2021 

yılını 176 milyar dolar ciroyla kapattığını ifade etti. Öz-

çelik, Türkiye’nin bu pastadan payını artırmak için stra-

tejik adımlar attığı belirterek, “DEPARK’ta 6 oyun firması 

var, 10 tane de ön kuluçka firmamız var. Hedefimiz 2022 

yılında bunu ikiye katlamak. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 

Nükhet HOTAR’a, genç girişimcileri her zaman büyük bir 

samimiyetle desteklediği için teşekkür ediyoruz” dedi.

BAMBU DOS Demo Day Etkinliği’nde Süheyla UYGUR, İrem 

ER ve Murat UĞUR’dan oluşan Thunder Game ekibi birinci, 

Bilgehan ERTEN ve Musahan SEVER’den oluşan Team Big 

Bang ikinci, Kaan KARAVAR, Tolunay KARAVAR ve Kerim 

Hakan SIRRI’dan oluşan Furtle Game ekibi ise üçüncü 

oldu.

Demo Day ekinliğinin jürisi ise Türkiye’de dijital oyun sek-

törüne yön veren isimlerden oluştu. Netmarble EMEA Yö-

netim Kurulu Başkanı ve Boğaziçi Ventures Yönetim Kuru-

lu Üyesi Barış ÖZİSTEK, Netmarble Oyun Tasarımcısı Altuğ 

IŞIĞAN, Ruby Game Studio Operasyon Direktörü Gökhan 

SİPAHİ, Masomo Gaming Ürün Müdürü Anıl KİRAL, DEÜ 

Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Savaş ARSLAN, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğ-

retim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Korkut ÖZTEKİN ve DEPARK 

Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Öğr. Üyesi Kökten Ulaş BİRANT 

genç girişimcilerin projelerini değerlendirdi. Etkinlik so-

nunda DEPARK’ta faaliyetlerini sürdüren The Pack Studios 

oyun şirketinden Cihan TUTUM ve Doruk AYAR, girişimci 

adaylarıyla tecrübelerini paylaştı ve genç girişimcilerin 

merak ettiği soruları yanıtladı.
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DEPARK ve DETTO Girişimciliğe 
Katkılarını Sürdürüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi-DETTO 

olarak dahil olunan uluslararası konsorsiyum çerçeve-

sinde yürütülen “HERE-Social Economy of Proximity” 

Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi faaliyetleri-

ne devam ediyor. Letonya, İspanya, İtalya, Avusturya 

ve Belçika ve Türkiye konsorsiyumunda devam eden 

projenin ulus ötesi proje toplantısı 10-11 Şubat 2022 

tarihlerinde Viyana’da ortak kuruluş temsilcilerinin 

katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda “Business Ma-

nual”ın düzenlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleş-

tirildi.

Üyesi olduğumuz Avrupa Komisyonu tarafından 2019-

2027 yıllarına ait “Avrupa Gençlik Stratejisi”nde be-

lirtilen dezavantajlı gençlerin girişimcilik fırsatlarına 

ulaşması ilkesi çerçevesinde projelendirilen “HERE-So-

cial Economy of Proximity” tam da bu hedef çerçevesin-

de çalışmalarını sürdürmektedir.

Dezavantajlı yerleşim yerlerindeki girişimcilik potansi-

yelini ortaya çıkarmak, “sosyal döngüsel ekonomi” ola-

rak adlandırılan sitemle fırsatlara erişim imkanı kısıtlı 

yerleşim yerlerinde girişimcilik fırsatlarının (ihtiyaçla-

rın) tespit edilmesini sağlamak, ihtiyaç raporuna uygun 

biçimde; dezavantajlı hedef grubun ihtiyaçlarına yöne-

lik bir strateji oluşturmak, hedef kitleye uygun yerleşim 

yerlerine yönelik “Kitlesel çevrimiçi açık ders (MOOC)” 

adı verilen yöntemle girişimcilik kursları sağlamak ve 

30 kişilik pilot gruplarla bir çalıştay gerçekleştirmek ve 

seçilen 10 kişiye birebir girişimcilik, mentorluk desteği 

sağlamak projenin temel amaçları arasındadır.

Bir sonraki faaliyeti Haziran 2022’de Dokuz Eylül Üni-

versitesi ev sahipliğinde, DETTO koordinasyonunda ger-

çekleştirilecek olan projenin 2023 Nisan ayına kadar 

sürmesi planlanmıştır. 

Erasmus+ KA2 “HERE-Social Economy of Proximity” Projesiyle mali imkanı 
kısıtlı gençlerin girişimciliği teşvik ediliyor. 

socialeconomyproject.com
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Google Hash Code Ön Elemeleri DEÜ
Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi
Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde DEPARK Bambu 

Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi organizasyonunda 

tüm dünya ile eş zamanlı olarak Google Hash Code Chal-

lenge Yarışması Ön Elemeleri 24 Şubat 2022 Perşembe 

günü, DEPARK firmalarımızdan BİMAR AŞ Teknik Lideri 

Serkan APUL’un deneyim paylaşımı sonrası  başladı.

Bilgisayar programcısı gençleri ve profesyonelleri dün-

yayla buluşturan etkinlik, 60’a yakın girişimcinin katı-

lımı ile gerçekleştirilmiştir. Google tarafından online 

olarak, takımlara çözmeleri için bir mühendislik sorusu 

sorulmuş ve takımların cevap vermeleri için 4 saat süre 

tanınmıştır. Yarışan tüm takımlar bir puan tablosu vası-

tasıyla kendi performanslarını eşzamanlı olarak kıyas-

lama şansına sahip olmuşlardır.

DEPARK Firması BİMAR A.Ş’nin sponsorluk desteği ver-

diği Google Hash Code DEÜ Bambu Hub Ön Eleme Tu-

ru’nda en iyi dereceyi alan takımımız “Chase The Rab-

bit” olmuştur. Ekip üyeleri Murat Taylan ŞAHİN, Oktay 

TÜRKDAĞLI, Gökhan Göksel ELPEZE, Berhan Türkü AY 

etkinlik sonrası BİMAR uzmanları ve DEPARK/DETTO yö-

neticileri ve uzmanları ile bir araya geldi. 
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DEPARK ile MİLRES Yerli ve Milli Teknolojiler
İçin Atılımlarına Devam Ediyor

Geçtiğimiz aylarda DEPARK, üniversite-sanayi işbirliği 

çalışmaları kapsamında MİLRES Rüzgar Enerji Sistemle-

ri A.Ş. ile güçlerini birleştirmişti. Türkiye’nin enerjide 

dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik geliştirdiği strate-

jileri kapsamında DEPARK’ın MİLRES ile işbirliği önem 

kazanıyor.

MİLRES Millî Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi Projesi 

ile ülkemizdeki rüzgâr potansiyelinin daha etkin bir şe-

kilde kullanılması ve rüzgâr teknolojileri konusunda dışa 

bağımlılığın azaltılması için DEPARK ile proje geliştirme 

çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, MİLRES A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cem YALÇIN ve MİLRES 

yöneticileri ile DEPARK yöneticilerinin yer aldığı üniversi-

te-sanayi işbirliği üst başlığı altında üçüncü kez bir araya 

gelindi. Toplantıda, türbinlerin güç elektroniği sistemle-

rinin tasarım, teknik analizler ve proje kapsamında akade-

misyenler ile çalışma kriterleri değerlendirildi.

MİLRES A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cem YALÇIN; 

DEPARK’ın MİLRES ile Ar-Ge süreçleri için güçlü bir işbir-

liği içinde olduğunu belirterek; orta ve yüksek güçte tür-

binlerin üretiminde, özellikle tasarım doğrulama çalış-

malarında Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri ile 

bir araya gelerek çözüm üretilebileceğine değindi. MİL-

RES A.Ş.’nin ana hedefi projenin hızla bir üretim tesisi 
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DEPARK ile MİLRES Yerli ve Milli Teknolojiler
İçin Atılımlarına Devam Ediyor

yatırımına dönüştürülmesi ve ülkemize kazandırılması-

dır. Balıkesir Dursun Bey OSB deki fabrika yatırımının 

finansmanı amacıyla MİLRES-Girişim Sermayesi Yatırım 

Fonu kurulmuş ve tümüyle milli teknolojiye dayalı ya-

tırıma başlanmıştır.’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ülkemizin kalkınmasını 

sağlayacak girişim ve girişimcileri desteklemeye devam 

ettiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof.Dr. Nükhet HOTAR, 

“Üniversitemizin öğretim ve araştırma faaliyetleri dı-

şında Türkiye’nin yerli ve milli hedeflerine yönelik so-

rumlulukları da bulunuyor. Bu konuda kendimizi yetkin 

ve donanımlı görüyor; bünyemizdeki kurumlarla devle-

timizin başlattığı milli teknoloji hamlesine katkı koy-

mak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemiz için stra-

tejik öneme sahip enerji sektöründe atılan her adıma 

da katkı vermeye devam ediyoruz. Türkiye’nin rüzgâr 

enerjisinde sahip olduğu ciddi potansiyeli biliyor; yerli 

ve milli ürünlerle büyüyen bir sektör için Dokuz Eylül 

Üniversitesi olarak biz de elimizden gelen gayreti gös-

teriyoruz. DEPARK ve MİLRES’in güçlerini birleştirdiği 

bu projenin de ülkemizin enerji alanındaki hamlelerine 

katkı koyacağına ve enerjide dışa bağımlılığı azaltaca-

ğına inanıyoruz. Çalışmada emeği geçenleri tebrik edi-

yor; ülkemize ve milletimize hayırlı sonuçlar doğurma-

sını diliyoruz” dedi.

DEPARK A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür ÖZÇELİK, 

“Enerji teknolojilerinin üretimine yönelik Ar-Ge ve İno-

vasyon faaliyetlerimizi hızlandırarak sürdürmeye de-

vam edeceğiz. MİLRES’in yerli ve milli rüzgar alanında 

yaptığı çalışmalara destek vererek, DEPARK olarak yeni 

adımlar atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı-DEPARK koordinasyonunda başvurusu 

gerçekleştirilen; Avrupa Birliği ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi 

(ICMPD) tarafından fonlanan, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 

Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ‘Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik 

Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER), “Girişimcilik 

Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” 

başvurumuz onaylanmış ve “ENHAN-SYR” isimli projemiz hibe almaya hak kazanmıştır.
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DEÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri 
ile bir araya geldik. Proje yönetimi ve 
destek programları hakkında bilgilendirme 
gerçekleştirdik.

İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin 
BİŞAR ve ekibi ile toplantı gerçekleştirdik. T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde 
gerçekleştirilecek etkinliğe DEÜ, DEPARK ve 
DETTO olarak sağlanabilecek destekler ve 
işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığında 
firmalarımıza yönelik Yeşil ve Mavi Dönüşüm 
Programına yönelik bilgilendirme toplantısı 
düzenledik.

İzmir Kalkınma Ajansı-İZKA ile dijital 
dönüşüm çalışmaları kapsamında görüşme 
gerçekleştirdik.

T.C. İzmir Valiliği ve TÜBİTAK işbirliğinde, 
İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim KÖŞGER 
himayelerinde gerçekleştirilen “Ufuk 
Avrupa Programı Bilgi Günü” seminerine 
katılım sağladık.

THI MEDIKAL San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı ve ekibini DEPARK’ta ağırladık. 
Üniversite-sanayi işbirliği ve Ur-Ge Projesi 
kapsamında görüşme gerçekleştirdik.

Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları 
kapsamında Tofaş Türk Otomobil 
Fabrikası A.Ş. yöneticileri ile toplantı 
gerçekleştirdik.

PwC Türkiye Danışmanlık Şirketi ile ERANET, 
EIC, EUREKA projeleri hakkında bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirdik.
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DEPARK, DETTO ve BAMBU olarak 
TEKNOFEST 2022 öncesi, öğrenci 
topluluklarımızın ilgi alanlarına göre 
danışmanlarını seçebilecekleri Mentornity 
Programı Bilgilendirme Toplantısında 
öğrencilerimizle buluştuk.

DEPARK ve DETTO olarak Ege Kariyer 
Fuarı-EgeKaf 2022’de yerimizi aldık. 
Ekosistem paydaşlarımızla bir araya geldik. 
Öğrencilerimize BİGGSİNERJİ programı ve 
Bambu Kuluçka Merkezi hakkında bilgi verip, 
iş fikirlerini dinleme fırsatı bulduk.

Bisan A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürü 
Alper ÇANAKÇI ile sanayi akademisyen 
eşleştirmesi programı hakkında 
değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.

DEPARK firmalarımıza yönelik ‘TGB 
Uygulama Yönetmeliği & ARGEPORTAL 
Eğitimi’ Sektörsoft Yazılım Ar-Ge 
A.Ş Genel Müdürü Ünal SAKAER 
eğitmenliğinde gerçekleştirdik.

DEPARK firmalarına yönelik olarak ‘EUREKA, 
Eurostars, EraNet ve EIC Programları’ eğitimi 
gerçekleştirdik.

DETTO olarak, DEÜ Turizm Fakültesi’nden 
Doç. Dr. Emir ÖZEREN’in yürütücüsü olduğu 
“SMARTDEMA” isimli AB Stratejik Ortaklıklar 
Projesi kapsamında “LTT - Learning, Training 
Teaching” toplantısına katılım sağladık.

DEÜ Tınaztepe Yerleşkesinde DEPARK’ın 
üçüncü binasının mimari proje yarışması 
hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 
Yarışma şartnamesi hazırlıkları için DEÜ 
Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerimiz ve 
jüri üyelerimizle  toplantı gerçekleştirdik.

DEPARK firmalarımız, Dokuz Eylül 
Üniversitesi ve İzmir Biyotıp Genom Merkezi 
akademisyenleri ile Doç. Dr. Senem KAYA’nın 
eğitmenliğinde ‘Fikri Mülkiyet Kavramı ve 
Önemi, Buluş Bildirimi ve Tarifname Temel 
İlkeleri’ konulu eğitim düzenledik.
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Algomedi firmasının kurulma fikri nasıl 
ortaya çıktı?

Algomedi’yi bir yazılım mühendisliği merkezi ola-

rak tasarladık ve 2019’da yola birlikte devam etme 

kararı aldık. Teknik uzmanlığımız, müşterilerimizin 

en zorlu hedeflerini karşılamak, aynı zamanda yazı-

lım geliştirme yatırımlarının değerini de arttırmayı 

hedeflemektir. Şu an ekibimize katılan 20’nin üze-

rinde yazılım geliştirici arkadaş ile çalışmalarımı-

za uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesi ve 

ürünleştirilmesi ile devam etmekteyiz. Yaşadığımız 

Fiber Internet çağında ülkemizin en güzel şehirle-

rinden olan İzmir’den, tüm dünyaya yazılım geliş-

tirme hizmeti ve projeler ihraç etme fikrine dayana-

rak Algomedi’yi kurduk.

Proje fikri nasıl ortaya çıktı?

Geçmişte gerçekleştirdiğimiz projeler, etkili ve sa-

hada pazar payı çok olan modern teknolojiler ile 

her tipte varlığın takibine yönelik çalışmaların ek-

sikliği, yazılımsal altyapı, RFID ve semantik web 

alanında varlık takibine dönük projelerin yetersiz-

liğini gördük ve böylece bu alanda da proje fikirleri 

ortaya çıktı.

Şu an projenin hangi aşamasındasınız? 
gelişim süreci nasıl?

Projemiz DEPARK bünyesinde %98 oranında tamam-

lanmış ve sahanın ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıla-

yabilecek duruma gelmiştir. Modern, açık kaynak 

kodlu teknolojiler ve bunun yanı sıra, gelişmiş bir 

yazılım Framework’ü olan (Algomedi Framework)ile 

geliştirilen projemiz aynı zamanda müşterilerimi-

zin, özelleştirme beklentilerini çok hızlı bir şekilde 

karşılamaktadır. Projemizin gelişim sürecinde pilot 

ve uluslararası iş yapan bir fabrika ile anlaşarak 

kapsamı, özellikleri, çoklu dil desteği ile maksimum 

performans sağlanması, müşterilerimizin temel 

beklenti ekseninde geliştirilmiştir.

Projenin / ürünün temel amacı nedir?

Hibrit bir varlık yönetim sistemi, çeşitli seçenek-

lerle uyarlanabilir bir proje maliyeti, hızlı ve ha-

tasız varlık sayımı, kontrolü, takibi ve izlemesini 

sağlamaktadır. Varlıkların bulunabilirliği, envanter 

Varlık Takip ve Envanter Yönetim Sistemi
DEPARK Firmalarımızdan Algomedi; Yeni nesil teknolojiler ile gelişmiş yazılım 
altyapısı çözümlerini sağlamayı hedefleyen ve ölçülebilir çözümleri hızla uygulamaya 
alabilmeyi garanti eden web tabanlı ve platform bağımsız yazılımlar üretmektedir. 
Algomedi Teknoloji Kurucularından Gökhan ve Uygar MANDUZ kuzenlerden projelerini 
ve firmanın öyküsünü dinledik.

Firmalarımızın Başarıları    
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sayım işlemlerinde yüksek doğruluk sunmaktadır. 

Çeşitli büyüklüklerde sağlık kuruluşları, fabrikalar, 

oteller vb. alanlarda varlık envanterlerinin güncel, 

doğru ve hızlı şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Bundan sonraki aşamada proje süreci na-
sıl ilerleyecek? Hedefleriniz nelerdir?

Pazarlama ve satış faaliyetlerine başlanacaktır. 

Hedefimiz uluslararası platformlarda yer almak ve 

İzmir’den yazılım alanında ihtiyaçlara cevap ver-

mektir. Uluslararası hedeflerimiz doğrultusunda 

DEPARK bünyesinde yer alan Dokuz Eylül Ulusal 

Sağlık Endüstrileri Derneği – DUSED’e üye olduk ve 

bu kapsamda UR-GE Destek Programına başvurusu 

yapılan “Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin 

İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 

Projesi – SURGE projesinin içinde yer almaya baş-

ladık. Bu değerli kümelenme ile gelecek dönemde 

uluslararasılaşma hedeflerimize bir adım daha yak-

laşacağımızı ve ulusalda olduğu gibi uluslararası 

ekosistemde de önemli adımlar atacağımıza inanı-

yoruz.

Projeden elde edilecek çıktılar nelerdir?

Geliştirilen sistem; bakım ve kalibrasyon takibi, 

zimmet takibi, otomatik konum transferleri, hız-

lı envanter sayımları, varlıklar için konum bazlı 

kural oluşturma ve varlıkların kural dışı konumda 

bulunmaları durumlarında otomatik olarak verilen 

alarmlar ile varlık yönetiminde ihtiyaç duyulabile-

cek farklı fonksiyonları bir arada bulundurmaktadır.

RFID, Qr Code ve Barkod teknolojilerinin, varlık-

ların yönetiminde kullanılmasıyla varlığın konum 
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transferi ve zimmet takibi süreçlerini takip ederek 

envanter sayım süreçlerinin tek bir sistem üzerin-

den en güncel verileri içerecek şekilde ilerlemesiyle 

envanter kayıtlarında bütünlük sağlanmaktadır. Bu 

noktada hedef sektörlerden biri olan sağlık sektörün-

de, yakın yıllarda sağlık bakanlığı tarafından yayınla-

nan bir rapor incelemesi ile ihtiyaçlar üzerinden po-

tansiyel kazançlar ve sonuçlar sunulmuştur.

tr.algomedi.com
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Bir Patent Öyküsü

Kablosuz Alıcı Ağlarının Sekronizasyonu 
Dokuz Eylül Üniversitesi hak sahipliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi- 

DETTO koordinasyonunda başvurusu yapılan ‘Kablosuz Alıcı Ağlarının Senkronizasyonu’ 

başlıklı buluş patent tescili almaya hak kazanmıştır. Buluş sahibi Doç. Dr. Hikmet GÜMÜŞ’ten 

buluşun öyküsünü dinledik. 

Proje fikri nasıl ortaya çıktı?

Aslında proje fikri tez çalışmam sırasında kullanmak is-

tediğim sensörlerin insan vücudu üzerinde konumlandı-

rılması ve bunların birbirleriyle entegre bir şekilde ça-

lıştırılması sorusuyla ortaya çıktı. İnsan vücudu üzerine 

takılan ekipman kişinin hareketlerini ve davranışlarını 

etkiliyor. Sensör sayısı 16 ya da 24 gibi değerlere ulaş-

tığında bu durum daha da önem kazanıyor. Bu nedenle 

sensörlerin olabildiğince küçük olması gerekiyor. Küçük 

olması hem kişiye verdiği rahatsızlığı azaltıyor hem de 

bu sensörlerin kendi ağırlıklarının neden olabileceği ey-

lemsizlik azalıyor.

Diğer bir konu ise sensörlerin çok yüksek veri örnekleme 

hızlarında çalışmaları gerektiğidir. Örneğin, bu sensör-

ler ile saniyede 8000 örnek alınabiliyor. Bu durum, kü-

çük işlemcinin tüm gücünü kaydın eşit aralıklarla alın-

masına ayırması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Şimdi bu iki bilgiyi temel olarak alıp devam edelim. İn-

san vücudu üzerinde yerleşmiş 24 adet sensör düşüne-

lim. Bunların kablolar ile birbirine bağlanması kişinin 

(*Görsel / ek 1)(Görsel / Patent sensorü)

*Ek 1’de  Gartner’ın 2021 yılında yayınladığı hype cycle’ını da görebilirsiniz.
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hareketini engelleyen bir durum oluşturacaktır. Ya da bu 

sensörlerin yan yana iki farklı kişi üzerinden veri aldığını 

düşünelim. Bu durumda mutlaka kablosuz bir çözüm ge-

rekiyor. Ancak, kablosuz çözümlerde beraberinde farklı 

ünitelerin birbirleri ile senkronize olması gerekiyor ki 

biz bu yapıya kablosuz sensör ağı diyoruz. Bunu örnek-

lemek gerekirse, 8000 örnekleme yapmak 1ms’de 8 ör-

nekleme yapmak anlamına geliyor. Bu durumda sistemin 

en azından 1/16 ms’de senkronize olması gerekiyor. Bi-

zim sistemimizde bu 1/1000 ms düzeyinde yapılabiliyor. 

Geliştirdiğimiz çözüm bu ünitelerin birbirleriyle oldukça 

hassas bir şekilde senkronize olmasını sağlıyor.

Ürün nasıl gelişti, projenin temel amacı nedir?

Ürün geliştirme süreci bizim için çok sancılı oldu. Çünkü 

geliştirme süreci çok sayıda tekrardan oluşuyor ve as-

lında tekrarların birçoğu başarısızlık anlamına geliyor. 

Geliştirme sırasında kullanabileceğimiz elektronik kom-

ponentlerin hemen hemen tamamı yurtdışından geliyor. 

Bunların temini hem maddi, hem de zaman olarak olduk-

ça külfetli. Bu süreç aslında bizim halen kullandığımız 

Ar-Ge laboratuvarımızın oluşmasını tetikledi. Geliştirme 

sürecindeki birçok aşama için makineler ürettik. Bunla-

rın önemli bir kısmı kendi tasarımlarımız.

Bu teknolojinin amacı nedir? Rakipleri var mı?

Bu çözümün marka ya da ürün olarak bir rakibi yok as-

lında. Bu patent başlı başına bir ürün değil. Bu yöntem 

tüm sensör ağlarında kullanılabilecek bir eklenti. Ancak, 

teknolojik olarak rakibi wifi üzerinden yapılan senkroni-

zasyon diyebiliriz.

Ürünün kullanıcısına avantajlarından bahsedebilir 
misiniz?

Aslında bu modülün sensörlerde kullanılması sensörün 

olabildiğince küçük yapılabilmesini sağlıyor. Bunun yanı 

sıra, mevcut sistemin mikro işlemcisi üzerinde bir yük 

oluşturmuyor. Bunun alternatifi bir sistem üzerinde kab-

losuz iletişimi sağlayan bir kısım ve bu kısım ile birlik-

te senkronizasyon için gerekli protokolün mikroişlemci 

üzerinde çalıştırılması gerekiyor. Bu durum bu boyuttaki 

mikroişlemciler için neredeyse imkânsız diyebiliriz. Bu 

boyuttaki işlemcilerde multitasking diyebileceğimiz aynı 

anda birden fazla işi yapabilme imkanı olmadığından bu 

iş mevcut sistemin örnekleme hızının sabit tutulmasını 

zorlaştıran önemli bir etken.

Buluşun avantajlarından bahseder misiniz?

Bu yöntemin diğer bir avantajı ise suyun altında çalı-

şabilmesi. Kablosuz iletişim bizim kullandığımız yaygın 

işlemler için su altında maalesef yapılamıyor. Yine aynı 

şekilde kablosuz iletişimin kullanılamadığı yüksek elekt-

romanyetik gürültü içeren fabrika gibi ortamlar da bizim 

modüllerin avantajlı olduğu alanlardır diyebiliriz.

Buluşun ticarileşme potansiyeli nedir?

Bir son kullanıcı ürünü olmadığı için bu ürün ile ilgili 

direkt bir ticarileşme planımız yok. Ancak, şu aşamada 

ticarileşme hedefi olan bir ürünümüz içinde bu teknolo-

jiyi kullanacağız.

Patent süreci başlamış olan bir proje olarak 
teknoloji hazırlık seviyesini artırmaya yöne-
lik planınız nedir? Buluşla ilgili kısa vadeli 
planlarınız nelerdir?

Bu aşamada yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu pro-

jemizde farklı eklemlerde meydana gelen yüklerin göste-

rilmesi ve takip edilmesini sağlayan giyilebilir bir ürün. 

Bu ürün aynı zamanda bu patentimizin de kullanıldığı 

bir son ürün olmuş olacak. Tabii ki bu yeni ürünümüzün 

de içerdiği diğer unsurlar için de patentleme sürecine 

başlayacağız.

Buluşunuzun farklı kullanım alanları neler 
olabilir?

Aslında projedeki amacımız insan hareketlerinin diji-

tal ortama aktarılması ve bunlar ile ilgili biyomekanik 

analizlerin gerçekleştirilebilmesiydi. Bu çok niş bir alan 

ve bu nedenle bu alandaki kullanımı oldukça sınırlı ola-

caktır. Ancak son dönemde metaverse başlığı altında 
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çokça duyduğumuz ama alt kırılımlardan sanal gerçeklik 

ve artırılmış gerçekliğin yer aldığı alanlar bizim buluşu-

muzun kullanım alanlarını genişletiyor. Şöyle ki, sanal 

gerçeklik ile ilişkili ortamlarda önemli problemlerden 

biri insanların hareketlerini oldukça gerçekçi bir şekilde 

bu ortama aktarmak ki bu durumda kişilerin hareketle-

rini yakalayan giyilebilir ürünlerin artması bekleniyor. 

Bu ürünlerin kablosuz olması durumunda bu ünitelerin 

senkronizasyonları için bizim buluşumuz kullanılabilir. 

Ancak, bu alandaki gelişmeler genelde startuplar tara-

fından geliştirildiğinden onları erken aşamada bulup çö-

zümümüzden bahsetmek oldukça zor. 

Kablosuz çözümlerde beraberinde farklı ünitelerin 

birbirleri ile senkronize olması gerekiyor ki biz bu 

yapıya kablosuz sensör ağı diyoruz. 
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Bir Proje Öyküsü 

LENSES - Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve 
Yenilik Ortaklığı Projesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyesi Doç.Dr. Ali GÜL  (PI) yürütücülüğünde gerçekleştirilen Horizon Europe PRIMA 

(Partnership for Research and Innovation in the Mediterrean Area) Programı kapsamında 

desteklenen LENSES projesinin öyküsünü dinledik. 
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Proje fikri nasıl ortaya çıktı?

Son on yılda, kaynak güvenliği ve sürdürülebilir kalkın-

ma amaçları doğrultusunda su, ekosistem, gıda (Water, 

Ecosystem, Food - WEF Nexus) alanlarının ilişkilerinin 

anlaşılması ve bütünleşik bir yaklaşımla birbirlerine 

olan etkilerinin ortaya konması önem kazanmıştır. 

Özellikle, Avrupa Birliği merkezinde gelişen Nexus yak-

laşımı, kaynakların adil ve sosyal olarak kabul edilebi-

lir dağılımı için paydaş odaklı uygun AB politikalarının 

geliştirilmesinde rehber olarak kabul edilmektedir. An-

cak, WEF açısından her bir alanın kapsamı ve birbirleri 

ile olan ilişkileri oldukça karmaşıktır ve ileri derecede, 

çok disiplinli bilimsel araştırmalara ihtiyaç duymakta-

dır. 

Bu bağlamda AB araştırma fonlarından biri olan PRIMA 

(Partnership for Research and Innovation in the Medi-

terrean Area) programı, WEF Nexus çağrısını açmış ve 

2020 yılında bizim de ortağı olduğumuz LENSES adlı 

proje desteğe uygun görülmüştür.

Projeye dahil olmamızı sağlayan en önemli unsur, pro-

jenin ana ortakları olan İtalyan ve İspanyol ekipleri 

ve Türk ortağımız Uluslararası Tarımsal Araştırmalar 

ve Eğitim Müdürlüğü (UTAEM) ile 16 yıldan beri, AB 6. 

Çerçeve programı ile başlayan 3 adet projede (Pleiades, 

Sirius ve Fatima) birlikte çalışarak başarı ile bunları ta-

mamlamış olmamızdır. Diğer yandan, şu anki pilot böl-

ge olan Menemen Ovası ve Gediz Deltası artan insani 

baskılar ile birlikte WEF yaklaşımının en iyi uygulana-

cağı hassas bölgelerden biri haline gelmiştir. Bölgede 

su kaynaklarının tarım ekonomileri üzerinden gıda arz 

güvenliğini temin edecek ve aynı zamanda da çevre-

nin korunmasına katkı sağlayacak şekilde yönetilmesi 

ihtiyacından hareketle, UTAEM ile Ea-Tek’in akademik 

ekibinin alandaki uzun yıllara dayanan tecrübeleri ve 

önceki projelerde uyum ve başarı ile çalışmış olmaları, 

proje fikri ve yöntem çerçevesinin ülkemiz ihtiyaçlarına 

adapte edilerek geliştirilmesinde etkin olmuştur.  

Projenin temel amacı nedir?

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, gıda arz gü-

venliğinin temin edilmesi ve ekosistem yapılarının ko-

runması ile ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği 

hedeflerinin bir arada değerlendirilerek gerçekleştiril-

mesi anlayışını ortaya koyan WEF Nexus yaklaşımında, 

problemlerin ve koruma ihtiyaçlarının bütünleşik de-

ğerlendirilmesi, bunlara yönelik bütüncül yöntemlerin 

ayırt edilmesi ve sonuçta da bu uygulama pratiklerinin 

bir karar desteği üzerinden yönetim anlayışına da-

hil edilmesi gerekli olmaktadır. LENSES projesi, sahip 

olduğu çalışma çerçevesi ve pilot çalışma sahalarının 

kapsamı üzerinden, Akdeniz havzasında Nexus düşün-

ce yapılarının Nexus uygulama pratiklerine transferi-

ni (düşünceden eyleme geçiş), dolayısıyla kavramsal 

ve deneysel olarak bugüne kadar öngörülen ve halen 

denenen iyi uygulama ve yönetim örneklerinin, gerçek 

hayata ve gerçek problemlere aktarılmasını genel amaç 

edinmektedir. Bu kapsamda, gerçek problemlere yöne-

lik çözümlerin araştırılması ve adaptasyonu amacıyla 

İspanya’da Guadalquvir Havzası, İtalya’da Tarquinia 

Ovası, Yunanistan’da Koiliaris Bölgesi ile birlikte Pinios 

Havzası, İsrail’de Hula Vadisi ve Ürdün’de Orta Ürdün 

Vadisi pilot bölgeleri tanımlanırken ülkemizden de aşa-

ğı Gediz havzası, Menemen ovası ve İzmir Kuş Cenneti 

pilot çalışma bölgeleri olarak seçilmiştir.

Bu genel hedeften hareketle, proje kapsamında yer 

alan alt uygulama kümelerinden, daha teknik adıyla iş 

paketlerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Proje kap-

samında politika perspektifi belirlemeleri kapsamında:

•kurumsal ve yönetsel yapıların analizleri, 

•paydaş katılımlı olarak WEF sistem dinamiklerinin model-

lenmesi, 

•ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesi, 

•doğa tabanlı çözüm opsiyonlarının incelenmesi, 

•iklim ve arazi kullanımı değişikliklerinin tahmin edilmesi, 
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•mevcut koşullara ek olarak iklim ve arazi kaynaklı bu 

değişiklikler altında su tahsislerinin planlanması, 

•çözüm önerileri ve çıktıların Birleşmiş Milletler sür-

dürülebilir kalkınma hedeflerinin yakalanmasına yöne-

lik sağlayacağı bölgesel katkıların belirlenmesi 

gibi alt grup çalışmaları projenin genel işleyiş çarklarını 

oluşturmaktadır.

LENSES projesi kapsamında, WEF Nexus yenilikçi yak-

laşımının yanı sıra, öğrenme ve faaliyet birliktelikleri 

(learning and action alliances), katılımcı sistem dina-

miği modelleme (participatory systems dynamic mode-

ling), doğa tabanlı çözümler (nature based solutions) 

gibi güncel araştırma kavramları da ana bileşenler ara-

sında yer almaktadır.    

Projenin ortakları kimlerdir? Projenin ulus-
lararası boyutu hakkında bilgi verebilir mi-
siniz?

DEPARK kapsamında faaliyet gösteren Ea-Tek Ltd. adlı 

firmamızın yanı sıra, projeye Güney ve Doğu Avrupa 

ile Orta Doğudan Akdeniz havzasını temsilen seçilen 

6 ülke kapsamında 11 proje ortağı katılmaktadır. Pro-

je yürütücülüğünü, İtalya’da bir kamu kuruluşu olan 

Tarımsal Araştırma ve Tarım Ekonomisi Konseyi (CRE-

A)’nin yaptığı projeye yine İtalya’dan Padova Üniversi-

tesi (UNIPD), Ulusal Araştırma Konseyi Su Araştırmaları 

Enstitüsü (IRSA) ve ETIFOR firması; İspanya’dan AgriSat 

ve EcoAdapta firmaları; Yunanistan’dan Yunan Tarım 

Örgütü Toprak ve Su Kaynakları Enstitüsü (SWRI), Gi-

rit Teknik Üniversitesi (TUC), Draxis firması; İsrail’den 

Galilee Araştırma Enstitüsü (MIGAL); Ürdün’den Ulusal 

Tarım Araştırmaları Merkezi (NARC) ve ülkemizden Ta-

rım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Araştırma 

ve Eğitim Merkezi (UTAEM) katılım sağlamaktadır.   

Ea-Tek adlı şirketimizin ortakları arasında bulunan ve 

DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölü-

münde görev yapan Proje Yürütücüsü (PI) Doç.Dr. Ali 

GÜL, Doç.Dr. Cem Polat ÇETİNKAYA, Dr. Filiz BARBA-

ROS’un yanı sıra Doç.Dr. Gülay Onuşluel GÜL ve Araş.

Gör. Mert Can GÜNAÇTI projede akademik danışman, 

tam zamanlı istihdam edilen bir doktora öğrencisi ise 

şirkette Ar-Ge personeli olarak çalışmaktadır. Bu sa-

yede akademik birimler ve teknopark arasındaki Ar-Ge 

bağlantısına da katkı konmaktadır. 

Bundan sonraki aşamada proje süreci nasıl 
ilerleyecek?

Var olan pandemi koşulları nedeniyle uluslararası ka-

tılımlı toplantılar düzenlenememiş olmasına rağmen, 

proje Haziran 2023 tarihi itibarı ile birinci yılını ta-

mamlamış olacaktır. Geçen bir yıl içinde yöntem çer-

çevesinin oluşturulması, kurulacak olan modeller için 

veri toplanması, çalışma paketlerinin ve izlenecek WEF 

indikatör ve pratiklerinin belirlenmesi, paydaş toplan-

tıları ile hassas noktaların ve hedeflerin tayini gibi ça-

lışmalar tamamlanmıştır. 

Projenin sonraki iki yılında ise, pilot bölgelerin WEF 

kapsamında analizi, sorunların ve güçlü noktaların be-

lirlenmesi, uygulama alanlarında uygun çözüm uzayla-

rının ve katılımcı bir yaklaşım ile uygulanacak politika 

ve pratiklerin tayini gibi adımlar hedeflenmektedir. Di-

ğer yandan elde edilecek sonuçlar, bilgi ve tecrübelerin 

benzer alanlara aktarılabilmesi için de projenin yaygın 

etkisini artırıcı bilimsel yayınlar, toplantı katılımları ve 

karar vericilere yönelik etkinlikler planlanmaktadır.

Projenin ikinci 6 aylık değerlendirme toplantısı İtalya 

Roma’da fiziksel katılımlı olarak yapılacak ve Doç. Dr. 

Cem Polat ÇETİNKAYA proje ekibini temsilen katılım 

sağlayacaktır.

Projeden elde edilecek çıktılar nelerdir?

LENSES projesi, Nexus yaklaşımını ülkemizde büyük ve 

yaygın bir alana uygulayacak olan ilk çalışmalardan biri 

olacağı için, bu alanda milli yeteneklerimizin gelişme-

sine ve bilgi ve tecrübe transferine katkı koyacaktır. 
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Diğer yandan, WEF ile ilgili çalışmaların oldukça yeni 

olması nedeniyle projenin çıktıları bu alanda çalışan 

bilim insanlarına da ışık tutacaktır.

LENSES projesinin çıktılarının pilot bölgeler açısından 

önemi ise, var olan çevresel sorunların tehdidi altında 

sürdürülebilir uygulama ve politikalar ile çevreye say-

gılı bir şekilde gıda güvenliğinin sağlanması, biyolojik 

çeşitliliğin artırılması, suyun etkin ve yararlı bir şekilde 

kullanımı ve tüm bunların yaşayan yerel halk tarafın-

dan da uygulanarak gelecek nesillere aktarımı şeklinde 

örneklendirilebilir. Proje bu açıdan topluma da katkı 

sağlayacak, uygulama ile bilimsel çalışmaları bir ara-

ya getirecek ve verilen kararların bilgi bazlı olmasını 

sağlayacaktır. Proje kapsamında ele alınacak olan doğa 

tabanlı çözümlerin etkilerinin tayini, yaygınlaştırılması 

ve uygulanabilirliğinin gösterilmesi diğer bir çıktı ola-

rak değerlendirilebilir. 

LENSES projesi, Nexus yaklaşımını ülkemizde 

büyük ve yaygın bir alana uygulayacak olan ilk 

çalışmalardan biri olacağı için, bu alanda milli 

yeteneklerimizin gelişmesine ve bilgi ve tecrübe 

transferine katkı sağlayacaktır. 
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Gaminics Bir Oyun Girişimciliği
DEPARK firmalarından mobil oyun yazılımcısı Gaminics ekibinden Burkan BOĞAZ ile 

firmaları ve projeleri hakkında konuştuk. 

Bir Oyun Girişimciliği

Gaminics’ın hikayesinden ve ekipten 
bahseder misiniz?

Gaminics ekibi olarak bundan yaklaşık iki yıl önce pro-

fesyonel olarak oyun geliştirmeye başladık. DEPARK 

bünyesinde geçtiğimiz yıl şirketleştik. Dokuz Eylül Üni-

versitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünde öğrenimine 

devam eden üç sınıf arkadaşı olarak, amatörce oyun 

geliştirme çalışmalarımız arka planda devam ediyordu. 

Pandemi dönemi hayatlarımızı kısıtlamaya başladığı 

noktada bazı bariyerlerin ortadan kalktığını gördük ve 

bir araya gelerek Gaminics ekibini kurduk. Sektöre gi-

rişimiz biraz ani gerçekleşti, ilk zamanlar ekip oldukça 

zorlandı, ancak kısa sürede iş ortaklığımızı geliştirmeyi 

ve kaliteli ürünler çıkaran bir ekip olmayı başardık. Şu 

anda aktif olarak dünyanın önde gelen mobil oyun ya-

yıncılarından birisiyle çalışıyoruz. Casual türde mobil 

oyunlar üretmekteyiz. Fırsatlar ortaya çıktıkça ekibimi-

ze bizimle bu yolda ilerlemek isteyen arkadaşlarımızı 

dahil ederek devam etmek istiyoruz.

DEPARK’da yer almaya nasıl karar verdiniz?

Şirketleşme aşaması oldukça yorucu bir süreçti. Yaptı-

ğımız detaylı araştırmalar sonucunda işimiz için en uy-

gun ekosistemlerin teknoparklarda olduğunu gördük. 

İzmir’de kurulan bir ekip olduğunuzda aslında seçim 

yapma şansınız oldukça fazla. İzmir, teknopark eko-

sistemi açısından zengin bir şehir. DEPARK bünyesinde 

olmamızın en büyük sebeplerinden birisi, Bambu Hız-

landırma ve Kuluçka Merkezi bünyesinde Oyun Kuluçka 

programının yer almasıdır. Oyun alanında özelleşmiş 

bir birimin teknoparkta yer alması bizim için her zaman 

önemli oldu. Geldiğimiz günden bu yana Bambu Kuluç-

ka merkezi ile yakın temasımız devam ediyor, mentor-

luk ve danışmanlıklarından faydalanıyoruz.

Projeleriniz nasıl ortaya çıkıyor veya nasıl 
geliştiriyorsunuz?

Gaminics, mobil oyun sektöründe hızlı üretim iş mode-

liyle çalışan bir ekip. Oyun ekosisteminde tutunabilmek 

için ekibinizin multidisipliner yetenekleri olmak zorun-

da. Oyun fikirlerinin çıkış noktasında her zaman, bu 

oyunu ürettiğimizde kullanıcıya keyif verebilecek miyiz 

sorusunu düşünerek kararlar veriyoruz. Bu fikirlerin 

çıkış noktasında her şey olabiliyor. Çok sıradan gör-

düğümüz günlük bir aktiviteyi bile eğlenceli bir oyuna 

dönüştürebilir miyiz diye düşünüyoruz. Bazen sadece 

izlediğimiz bir videodan bile çok keyifli fikirler çıkar-

mayı başarıyoruz. Anlık fikirlerden ortaya çıkan oyun 

tasarımlarını çok hızlı bir biçimde prototiplere dönüş-

türüyoruz. Çok hızlı üretim süreçleriyle ürettiğimiz bu 

prototiplerin kullanıcılar üstündeki etkisini ölçüyor ve 

duruma göre nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine karar 

veriyoruz. Her zaman yaratıcı fikirler üretme konusun-

da çabalayan bir ekibiz. Yani tamamen kullanıcılarımı-

zın bizlere kazandırdıkları “know-how” ile yolumuza 

devam ediyoruz.
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Mobil oyun ekosistemi içinde Gaminics 
nerede olmak istiyor?

Mobil oyunlar özelinde Türkiye altın çağını yaşıyor di-

yebiliriz. Her geçen gün milyonlarca download sayıları-

na ulaşmış oyunlarını paylaşan stüdyolar görmekteyiz. 

Türkiye’de mobil oyun ekosisteminin hızlı ivmelenme-

sini görmekten ve bu ekosistemin bir parçası olmaktan 

çok mutluyuz. Kurulduğumuz günden bu yana ilk he-

defimiz dünya genelinde sevilerek oynanan bir mobil 

oyun üretmek oldu. Bazı denemelerimiz ile bu hedefi-

mize çok yaklaştığımız dönemler oldu. Ekibimizi geliş-

tirdiğimiz her yeni gün bu hedefe bir adım daha yakla-

şıyoruz. Ekip olarak kararlılığımızı ve iş ortaklıklarımızı 

sağlam tuttuğumuz sürece bu hedefimize ulaşacağımı-

za inanıyoruz. Bu kararlılığımızı başarılı işlerimiz ile 

birleştirerek Dünya genelinde tanınan bir marka haline 

gelmek en büyük hedefimiz.

Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?

Mobil oyun ekosistemi çok hızlı evrimleşen bir ekosis-

tem, bu sebeple iş planlarımızı sürekli güncellemek zo-

rundayız. Bu durum normalden biraz daha yorucu bir 

hal alabiliyor. Bu gibi yorucu durumların üstesinden 

gelmenin yolunun sağlam bir ekip ve finansal güç ol-

duğunun farkındayız. Şu anda küçük bir ekibiz. Bu ko-

nudaki ilk hedefimiz, ekibimizi belirlediğimiz hedefler 

doğrultusunda büyütmek olacak. 

Uzun vadede Gaminics’in hedefi, kullanıcılarının oyun-

larını tüketirken keyifli zaman geçirdiği dünya stan-

dartlarında bir mobil oyun stüdyosu haline gelmek. 

Bu hedefimize ulaştığımızda ekibimizin çok daha cesur 

işlere imza atabilecek güce ulaşmış olacağına inanıyo-

ruz. Ekibin en yakın zamanda mobil oyun ekosisteminde 

duyulacak işlere imza atacağına herkesin inancı tam.
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TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2022 Yılı
1. Dönem Çağrısı Açıldı

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli 

teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya 

çıkılmıştır.

Çağrı Detayları İçin:

1702-2022-1 Çağrı Takvimi

Çağrının açılış tarihi      28 Şubat 2022

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi    25 Mayıs 2022, saat 17:30

Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması**  7 Mart 2022

Çağrı kapanış tarihi***      2 Haziran 2022, saat 23:59

 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/

files/21566/1702_patentlisans_2022_1.pdf 
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Bilindiği üzere Avrupa Birliği son yıllarda global 

ölçekteki iklim ve enerji sorunlarına çözüm getirme 

potansiyeli bulunan faaliyetlere son derece yüksek 

bütçelerle destek vermektedir.  Bu doğrultuda 2021 

yılı Temmuz ayından bu yana toplam 27 konuda 

başvuru kabul etmekte olan programa 2022 Eylül 

ayına kadar başvuru yapmak mümkündür.

Bu kümelenmenin kapsayıcı itici gücü, iklim nötr bir 

Avrupa’ya ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar yeşil 

ve dijital geçişleri ve buna bağlı olarak ekonomi, 

endüstri ve toplumun dönüşümünü hızlandırmaktır. 

Bu dönüşüm, en geç 2050 yılına kadar enerji ve 

ulaşım sektörlerinin sera gazı nötr bir yapıya geçişini 

kapsarken, bu sektörlerin rekabet edebilirliklerini, 

dayanıklılıklarını ve bireyler için faydasını da artırır.

Bu çalışma programının faaliyetleri, Paris Anlaşması 

ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerini de desteklemektedir. Faaliyetlerin; 

daha fazla istihdam yaratması, ekonomik ve sosyal 

dönüşümü hızlandırması, daha hızlı dijitalleşmeye 

ve yeniliğe dayalı kapsayıcı büyümeyi sağlaması; 

böylelikle Avrupa’nın Covid-19 krizi sonrasında 

toparlanmasına yardımcı olması beklenmektedir. 

Dolayısıyla Yeşil Mutabakat önceliklerine doğrudan 

katkıda bulunulması, dijital çağa uygun bir 

Avrupa ve bireylerin faydasına olan bir ekonomi 

hedeflenmektedir. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

1. İklim Nötr Dönüşüme Yönelik İklim Bilimleri ve Müdahaleleri

2. İklim geçişi için sektörler arası çözümler

3. Sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji arzı

4. Verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı enerji kullanımı

5. Tüm ulaşım modları için temiz ve rekabetçi çözümler

6. Güvenli Esnek Ulaşım, yolcular ve mallar için Akıllı Mobilite hizmetleri

Finansman ve Kaynak Tahsisi:
Bu teklif çağrısı için ayrılan tahmini toplam tutar 1.517.000.000 avro’dur.
İlan edilen 27 başlıktan 16’sı için başvuru süreci tamamlanmış olup, kalan 11 başlık için aşağıdaki 
tarihler uyarınca başvuru alınacaktır.

Açılış tarihi: 28 Nisan 2022
Son başvuru tarihi: 6 Eylül 2022

Çağrı Linki: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/funding/funding-opportunities/funding-
programmes-and-open-calls/horizon-europe/
cluster-5-climate-energy-and-mobility_en 

Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 2 – İklim geçişi için sektörler 
arası çözümler
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Bu kümelenmenin kapsayıcı itici gücü, iklim nötr bir 

Avrupa’ya ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar yeşil 

ve dijital geçişleri ve buna bağlı olarak ekonomi, 

endüstri ve toplumun dönüşümünü hızlandırmaktır. 

Bu dönüşüm, en geç 2050 yılına kadar enerji ve 

ulaşım sektörlerinin sera gazı nötr bir yapıya geçişini 

kapsarken, bu sektörlerin rekabet edebilirliklerini, 

dayanıklılıklarını ve bireyler için faydasını da artırır.

Bu çalışma programının faaliyetleri, Paris Anlaşması 

ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerini de desteklemektedir. Faaliyetlerin; 

daha fazla istihdam yaratması, ekonomik ve sosyal 

dönüşümü hızlandırması, daha hızlı dijitalleşmeye 

ve yeniliğe dayalı kapsayıcı büyümeyi sağlaması; 

böylelikle Avrupa’nın Covid-19 krizi sonrasında 

toparlanmasına yardımcı olması beklenmektedir. 

Dolayısıyla Yeşil Mutabakat önceliklerine doğrudan 

katkıda bulunulması, dijital çağa uygun bir 

Avrupa ve bireylerin faydasına olan bir ekonomi 

hedeflenmektedir. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

• İklim Nötr Dönüşüme Yönelik İklim Bilimleri ve 

Müdahaleleri 

• İklim geçişi için sektörler arası çözümler

• Sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji arzı

• Verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı enerji kullanımı

• Tüm ulaşım modları için temiz ve rekabetçi çözümler

• Güvenli Esnek Ulaşım, yolcular ve mallar için Akıllı 

Mobilite hizmetleri

Finansman ve Kaynak Tahsisi:

Bu teklif çağrısı için ayrılan tahmini toplam tutar 

1.517.000.000 avro’dur.

Program kapsamında ilan edilen 18 başlıktan 

aşağıda listelenen 5’i için başvuru süreci 28 Nisan 

2022 itibariyle başlayacaktır.

• Daha iyi enerji performansı için daha akıllı binalar

• 150-250°C aralığında besleme sıcaklığına sahip 

ısı yükseltme teknolojilerinin geliştirilmesi ve pilot 

gösterimi

• Enerji verimli konut binalarında talep yanıtı

•Endüstriyel uygulamalar için yüksek sıcaklıkta 

termal depolamanın geliştirilmesi

• Yenilenebilir yoğun, enerji pozitif evler

Açılış tarihi: 28 Nisan 2022

Son başvuru tarihi: 6 Eylül 2022

Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 4 – Verimli, sürdürülebilir ve 
kapsayıcı enerji kullanımı

https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/funding/funding-opportunities/
funding-programmes-and-open-calls/horizon-
europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_
en 

Çağrı Linki: 
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“2568 TÜBİTAK-Çin Bilimler Akademisi (CAS) İkili İşbirliği Programı” 2022 yılı çağrısı kapsamında Türkiye ve 

Çin’deki bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri 

Çin’deki araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul 

edilmemektedir.

Proje başvuruları TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) Proje Başvuru Sistemi (PBS) (http://

uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden yapılmaktadır. Çin’deki proje ortakları CAS’ın ARP isimli elektronik başvuru 

sisteminden başvurularını gerçekleştirebilecektir.

İşbirliği araştırma alanları: “Havacılık ve Uzay Bilimleri” ve “Nanoteknoloji”

Çağrı ve işbirliği alt alanları ile ilgili tüm detayları içeren ortak çağrı metnine ulaşmak için:

Finansman ve Kaynak Tahsisi:

Proje başına hibe üst limiti 1.000.000 TL’dir.

Maksimum Proje süresi: 36 Ay

Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2022, 17:00 (TSİ)

2568 TÜBİTAK-Çin Bilimler Akademisi (CAS) İkili İşbirliği Programı 2022 
Yılı Proje Çağrısı

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2568-
tubitak-cin-bilimler-akademisi-cas-ikili-isbirligi-
programi-2022-yili-proje-cagrisi-acildi

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/
files/26723/1_call_text_cas_2022_call.pdf 

Çağrı Linki: 
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