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 ürkiye ekonomisi,  son 20 yılda ciddi bir  
 yapısal dönüşümden geçmiştir. Bu süreçte,  
 emek yoğun, fason ve ucuz işgücüne dayalı 
üretim anlayışı terk edilirken katma değeri yüksek 
ürünlere odaklanılmış; ekonomide yerli ve milli 
üretim anlayışını ikame edecek politikalar benimsen-
miştir. Nitelikli işgücünün, küresel hedeflerin ve yeni 
istihdam fırsatlarının ön plana çıkmaya başladığı bu 
zaman diliminde, birey ve toplum hayatını etkileyen 
başarılar elde edilmiş; teşvik mekanizmaları 
oluşturulmuş; ilgili mevzuatta düzenlemelere 
gidilmiştir. Devlet eliyle desteklenen projeler 
sayesinde yeni yatırımların, fikirlerin, girişimcilik 
kültürünün ve Ar-Ge faaliyetlerinin önü açılmıştır. 
Özel ve kamu sektörünü geliştirecek işbirliklerine 
odaklanılması ile fikrin ticarileşme sürecindeki 
engellerin ortadan kaldırılması, Türkiye açısından 
önemli kazanımları teşkil etmiştir. 

Geçmişte son derece sınırlı alanda kullanılan 
‘inovasyon’ kavramı ise teknolojinin ulaştığı nokta 
itibariyle örgütleri, işletmeleri, firmaları, kamu 
kurum ve kuruluşlarını makro/mikro düzeyde 
planlar yapmaya yöneltmiştir. Bu gerçeklik, ülkem-
izdeki yükseköğretim kurumlarını da etkilemiştir 
çünkü anlamlı/değerli/ticarileştirilebilir bilginin 
referans noktası üniversiteler ve nitelikli insan gücü 
olmuştur. Bu noktada, üretimde fark yaratması ve 
koordinasyon kolaylığı sağlaması amacıyla Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi(TGB) kavramı şekillenmiştir. 
Böylece 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu ile farklı şehirlerde TGB’ler kurulmuştur. 
Aralık 2022 itibariyle Türkiye genelinde 97 TGB’den 
81’i aktif olarak faaliyetlerine devam etmekte; 
16’sında ise altyapı çalışmaları sürmektedir. Firma 
sayısının 8.677, personel sayısının 89.933 ve devam 
eden proje sayısının 13.603 olduğu TGB’lerdeki 
toplam satışın 204 milyar TL’ye ulaşması da burada-
ki potansiyeli işaret etmektedir. 

Bu ekosistem içinde yer alan Dokuz Eylül Üniversite-
si Teknopark’ı (DEPARK) da her geçen gün büyümeye 
devam etmektedir. Yüzde 100 doluluk oranıyla 
çalışan ve 2021’i 242 milyon TL Ar-Ge geliri ile kapa-
tan DEPARK’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
2021 Yılı Performans Endeks Sonuçlarına göre 
‘Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ 
kategorisinde üçüncü olması ise tesadüf değildir. 
TGB’ler arasındaki genel sıralamada gösterdiği 
performans sayesinde bir yıl içinde 15 basamak 
yükselerek 14. sırada yer alan DEPARK’ın gayreti, 
araştırma üniversitemizin küresel hedeflerine katkı 
sağladığını da göstermektedir. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından verilen bu 
ödül, hem kurumsal motivasyonu artırması hem de 
DEPARK’ın çalışmalarının takdir edilmesi açısından 
değerlidir. 

DEPARK olarak, Türkiye’nin milli ve yerli teknoloji 
hamlesini desteklemeye; milli gelirimizi artıracak ve 
dışa bağımlılığımızı azaltacak projelere öncelik 
vermeye devam edeceğiz. Bu noktada hizmet 
kalitemizi ve standartlarını yükseltecek; girişimciler-
imizi, araştırmacılarımızı ve paydaşlarımızı 
destekleyeceğiz. İleri teknoloji gerektiren süreçleri 
planlayan ve ülkemizin uluslararası ekonomideki 
rekabet gücünü artıracak çalışmalara öncelik 
vereceğiz. Ana teması sağlık olan DEPARK’ı, üniver-
sitemizin yeni yatırımlarıyla büyüterek kent ekono-
misinin kalkınmasına da katkı sağlayacağız. DEPARK 
ile ilgili konuların yer aldığı dergimizi keyifle 
okumanızı diliyoruz. 

Prof. Dr. Nükhet HOTAR 

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYAN 
TGB EVRENİ

DEÜ REKTÖRÜ
DEPARK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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Ulusal kalkınma politikalarımıza destek veren Dokuz Eylül 
Üniversitesi, başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin saygın 
markalarından biridir. Bugün üniversitemiz bünyesinde 
teknoloji ve Ar-Ge altyapısına katkı sağlamak üzere; Dokuz 
Eylül Üniversitesi Teknoparkı - DEPARK ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi - DETTO olarak yerli ve 
milli hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.  DEPARK , 70 Teknoloji Geliştirme Bölgesi  arasın-
da bir yıl içinde 15 sıra birden yükselerek 14. basamakta yer 
alırken, “Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” 
kategorisinde ise 3.’lük ödülünün sahibi oldu. 

Çalışmalarımızı hızlandırarak sürdüreceğimiz 2023 yılında 
da, yeni başarılara imza atarak, yeni projelerle değer yarat-
maya devam edeceğiz. Teknoloji Transfer Ofisi-DETTO’nun 
ve  yenilediğimiz Bambu Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin 
gücü ile her geçen gün nitelikli işlere bir yenisini daha 
ekliyoruz. Ar-Ge ve inovasyon tabanlı projeler ve işbirlikleri 
ile yerel ve ulusal kalkınma hedefli girişimciliğin gelişimine 
katkı sunan bir teknopark olarak, ekosistemde birlik ve 
beraberlik içerisinde yeni işlerle yol almaya devam ediyoruz. 

2023 yılında da güçlenerek ilerleyeceğimize inanıyor ve 
tüm ekosistem paydaşlarımıza verimli bir yıl olmasını 
diliyoruz.

Prof. Dr. Özgür ÖZÇELİK
DEPARK Genel Müdürü

DETTO Genel Müdür
2023 Yılı Mesajı 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), 2013 
yılından bu yana üniversitemiz bünyesindeki akademik 
çalışmalar neticesinde oluşan bilginin ve yeniliğin toplumun 
faydasına yönelik ticarileşebilir teknolojik ürün ve hizmete 
dönüştürülmesine, etkin bir Üniversite-Sanayi işbirliği meka-
nizmasının oluşturulmasına, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında 
girişimcilik faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınmasına hizmet 
etmektedir. 

DEPARK ile birlikte çıktığımız bu yolda, 2023 yılında da 
ülkemizin sanayileşme ve teknoloji politikaları çerçevesinde 
çalışmalarımızı hızlandırarak yeni projeler ve hedeflerle 
büyümeye devam edeceğiz, tüm paydaşlarımıza başarı dolu 
bir yıl diliyoruz.

Doç. Dr. İstemi BERK
DETTO TGB1 Koordinatörü

DEÜ İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

DETTO Koordinatör
2023 Yılı Mesajı 
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DEPARK’a 
          3.’lük Ödülü

İzmir’de Ar-Ge, tasarım ve teknoloji alanında Türkiye’nin en iyileri bir araya geldi. 9. Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, DEPARK “Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri” kategorisinde ise 3’lük ödülünü aldı.

   T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
İzmir'de gerçekleştirilen 9. Ar-Ge ve Tasarım Merke-
zleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, 10 
kategoride 30, Teknoparklar için de 4 kategoride 12 
olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerini buldu. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı - DEPARK, 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2021 Yılı Performans 
Endeks Sonuçları neticesinde genel sıralamada 70, 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi sıralamasında bir yıl 
içinde 15 sıra birden yükselerek 14. basamakta yer 
alırken; “Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri” kategorisinde ise 3’lük ödülünün sahibi oldu. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet 
Hotar ve DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür 
ÖZÇELİK ödülü T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın elinden aldı. 

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün 

son yıllarda artan bilim ve teknoloji yatırımlarının 
karşılığını almayı sürdürdüğüne vurgu yaparak, 
DEPARK’ın başarısının tesadüf olmadığını söyledi. 
Türkiye’nin sağlık temalı ilk teknoparkı olarak 
biyoteknoloji, biyomalzeme, nanoteknoloji, 
translasyonel tıp, eye optik, çevre teknolojileri gibi 
birçok alanda faaliyet gösteren DEPARK’ın 5. yılını 
doldurduğunu, bir yıl içerisinde 15 sıra birden yükse-
lerek Teknoloji Geliştirme Bölgesi sıralamasında 14. 
olduğunu ifade eden Rektör Hotar, “Eğitim-öğretim 
ve araştırma-geliştirme faaliyetlerimizin yanı sıra 
bilim ve teknolojiye yaptığımız yatırımların meyve-
lerini toplamaya devam ediyoruz. Bu yatırımların, 
yerli teknolojilerin geliştirilmesine fırsat sunacağına 
inanıyoruz” dedi.

DEPARK DETTO’dan Haberler

İZMİR’İN TEKNOLOJİ ÜSSÜ
DEPARK’A ÖDÜL
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Birlikte

GÜÇLÜYÜZ
DAHA

Kent ekonomisine büyük katkı

DEÜ Teknoparkı DEPARK bünyesinde 120 firma 
bulunduğunu belirten Rektör Hotar, “DEPARK 
öncülüğünde, katma değeri yüksek ürünler geliştir-
erek, Türkiye’nin ihracat potansiyelinin artmasına 
katkı sunmayı sürdüreceğiz. DEPARK’ımız, yüzde 
100'lük doluluk oranı, bin 400’ün üzerinde istih-
damı, devam eden 195 Ar-Ge, tasarım ve yazılım 
proje sayısı ile 2021 yılını 242 milyon TL Ar-Ge geliri; 
2021 yılı toplam 317 milyon TL’yi aşan ciro ile 
tamamlamıştır. Firmalarımızın kent ekonomisine 
ihracat katkısı ise 10 milyon doları aşmış bulunmak-
tadır. Elde edilen bu başarı, Üniversitemizin yanı 
sıra diğer üniversite ve teknoparkları ile kentimiz 
için de çok büyük önem taşımaktadır” ifadelerini 
kullandı.

DEPARK DETTO’dan Haberler

Birlikte

GÜÇLÜYÜZ
DAHA
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Gençlerin ve girişimcilerin desteklenmesi ile teknolo-

jiyi ithal eden Türkiye’den, yüksek teknolojili üretim 

yapan bir Türkiye modeline geçiş yapmanın 

hedefinde olduklarını söyleyen Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank, DEPARK’ın başarı ödülünü 

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a takdim etti. 

Bakan Varank, yerel ve ulusal kalkınmaya desteğin-

den dolayı DEÜ ailesine ve Rektör Hotar’a teşekkürl-

erini ileterek, başarı dileklerinde bulundu. Dokuz 

Eylül Üniversite olarak teknoloji yatırımlarının 

süreceğini belirten Rektör Hotar, “İzmir’in dört bir 

yanında yükseköğretim ve araştırma faaliyetlerini 

sürdüren üniversitemiz, ülkemizin menfaatleri 

doğrultusunda teknoloji yatırımlarını sürdürerek, 

girişimcilerin önünü açmaya devam edecek. Son 

olarak, DEPARK ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer 

Ofisi (DETTO) bünyesinde yenilenen BAMBU 

Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin kapılarını da 

girişimcilere açmıştık. Başarıda emeği geçenleri 

yürekten kutluyor, gayretlerimizi ödüllendiren 

Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür ÖZÇELİK; 

“Firmalarımızın kent ekonomisine ihracat katkısı 10 

milyon doları aşmış bulunmaktadır. Elde edilen bu 

başarının hem Dokuz Eylül Üniversitesi, hem diğer 

üniversite ve teknoparklar, hem de İzmir için çok 

büyük önem taşıdığını söyleyerek, firmalarımızın 

Ar-Ge projeleri ile ülke ekonomisine kattıklarından 

dolayı gurur duyduklarını belirterek, İzmir’in 

İnovasyon Vadisi olması yolunda emin adımlar ile 

ilerlemesinde katkı sağladığımız için onur duyuy-

oruz. Bize bu süreçte desteklerini esirgemeyen 

başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet HOTAR 

olmak üzere , DEPARK ekibine, DEPARK firmalarına 

ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.” 

Şeklinde konuştu.

Yatırımlar sürecek

DEPARK DETTO’dan Haberler
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Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı - DEPARK ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi - DETTO tarafından kurulan Bambu Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi 

sektörde aktif rol oynamaya devam ediyor. 

DEÜ DEPARK ile DETTO bünyesinde yenilenen 
'BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi', kapılarını 
girişimcilere açtı. Yenilenen mimarisi, artan teknolo-
jik ve inovatif altyapısıyla dikkat çeken DEÜ Tınaz-
tepe Yerleşkesindeki merkez, 20 yeni kuluçka 
firmasına ve 40 girişimciye hizmet verecek. Açılış 
törenine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 
DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik, 
TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler, DEPARK 
çalışanları, DEÜ akademik ve idari personeli ile 
teknoloji ve oyun firmalarının temsilcileri katıldı.

Kente Uzun Yıllar Hizmet Edecek
Merkezin açılış töreninde konuşan Dokuz Eylül 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yenile-
nen BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi'nin 
ticarileşme ve teknik konularda mentorluk, girişimci 

BAMBU TEKNOLOJİK VE İNOVATİF
ALTYAPI SUNMAK İÇİN YENİLENDİ

koçluğu, hızlandırma programı eğitimleri ve 
network geliştirme faaliyetleri gibi birçok alanda 
hizmet sunduğunu belirtti. Telekomünikasyon ağı 
daha da güçlendirilen BAMBU'nun uzun yıllar kente 
hizmet edeceğine, girişimcilik ekosistemine katkı 
sağlayacağına ve yerli teknolojilerin geliştirilmesine 
fırsat sunacağına inandığını vurgulayan Rektör 
Hotar, “Araştırma üniversitemiz, akademik faali-
yetlerinin tamamlayıcısı olarak gördüğü ticari 
fikirlere, girişimlere ve yenilikçi yaklaşımlara önem 
vermektedir. Beşinci yılını dolduran DEÜ 
Teknoparkı DEPARK ile DEÜ Transfer Ofisimiz 
(DETTO) bünyesinde faaliyet gösteren ve kendi öz 
kaynaklarımızla teknik altyapısını güçlendirerek 
yenilediğimiz Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka 
Merkezimiz, 20 yeni kuluçka firmasına ve 40 kadar 
girişimciye hizmet verecek" dedi.

DEPARK DETTO’dan Haberler

Değişim Vakti
BAMBU

Dedi!! 
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Girişimcilere Rehberlik Edecek

DEÜ Teknoparkı DEPARK bünyesinde 120 firma 
bulunduğunu, toplam istihdam sayısının bin 400, 
toplam Ar-Ge personel istihdam sayısının bin 240 
olduğunun altını çizen Rektör Hotar, böyle bir 
yapıdan söz etmenin gurur verici olduğunu belirtti. 
Rektör Hotar, “Kurumumuzun DEPARK ve DETTO 
bünyesinde elde ettiği başarısı, kendi ekosistemi 
içindeki yüksek standartlara sahip teknik 
altyapısından ve bu süreçteki çalışmalara güç 
veren bilim insanlarının ve paydaşlarının 
varlığından ileri gelmektedir. Üniversitemizin bu 
yapısı, yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesinde 
katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması-

Tören programında konuşan DEPARK Genel 
Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik, “DEPARK ve DETTO 
birlikte çalışan iki ayrılmaz bütün. Dolayısıyla bu 
açılışı hem DEPARK hem de DETTO adına 
yapıyoruz. Nihai hedefimiz de biliyorsunuz ki, 
katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve ülkem-
izin ihracat potansiyelinin artmasına katkı 
sunmak. Biyoteknoloji, biyomalzeme, nanote-
knoloji, translasyonel tıp, eye optik, çevre teknolo-

DEPARK ve DETTO Ayrılmaz Bir Bütün

na kadar birçok aşamada kendisini göstermektedir. 
Burada elde edilen nihai sonuçlar ise şirketleşme, 
patent alma, kazanç, istihdam, üretim ve ihracattır. 
Dolayısıyla buraya yapılan her yatırım, hem 
Üniversitemize ve kentimize hem de ülkemize 
katma değer sağlamaktadır. Yenilenen ve teknik 
altyapısı daha da güçlendirilen DEÜ BAMBU'nun, 
kişi ve girişimcilere rehberlik edeceğine inanıyor, 
bu süreçte emek veren DEPARK, DETTO ve TurkNet 
Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına ve 
paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini 
kullandı.

jileri gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren 120 
firmamız var. Bu firmalar nitelikli istihdam 
yaratıyorlar. Şirketlerimizin kent ekonomisine 
ihracat katkısı da milyon doları geçmiş durumda. 
2021 yılı toplam ciromuz 317 milyon lira. Bunlar, 
Türkiye'deki TeknoPark'larda üretilen cironun, 
ihracatın ve toplam cironun yüzde 7-8'i arasın-
dadır" açıklamalarında bulundu.

DEPARK DETTO’dan Haberler
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Tören programında ayrıca merkezin açılmasında 
katkıları olan ve telekomünikasyon ağının güçlen-
mesi için çalışmalar yürüten TurkNet Genel Müdürü 
Cem Çelebiler DEÜ ile iş birliği içinde olmanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını belirtti.

İyi Niyet Protokolleri İmzalandı
BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi'nin 
açılış merasiminin ardından, DEÜ IEEE Öğrenci 
Kolu'nun CO-DEU'22 Algoritma Yarışmasında derec-
eye giren ekiplere ödülleri Rektör Hotar tarafından 
verildi. Rektör Hotar ardından; Digi Game, Masomo 
Gaming ve Ruby Oyun firmalarıyla Dokuz Eylül 
Üniversitesi arasında yapılan iyi niyet protokollerini 
imzaladı. Protokollerin hayırlı olmasını dileyen 
Rektör Hotar, daha sonra BAMBU ve DEPARK 
birimlerini gezerek, burada merkez çalışanları ve 
öğrencilerle sohbet etti.

Açılışımıza Sponsorumuz 
TurkNet’in Genel Müdürü Katıldı

DEPARK DETTO’dan Haberler
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T.C. Ticaret Bakanlığı’nın UR-GE desteği kapsamında 
yer alan; Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı - 
DEPARK ve Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrileri 
Derneği - DUSED tarafından yürütülen Dokuz Eylül 
Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi ile 24 firmanın 
oluşturduğu sağlık kümesi faaliyetlerine başladı. 
3.000.000$ bütçe ile çalışmaları başlatılan sağlık 
kümemizde İlaç, biyoteknoloji, tele-tıp uygulama-
ları, genetik araştırmalar, cerrahi implant, giyilebilir 
teknoloji gibi alanlarda çalışan firmalar yer almakta.
UR-GE Projesi kapsamında ‘Dokuz Eylül Sağlık 
Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Reka-
betçiliğin Geliştirilmesi Projesi’ altında, 5-6 Aralık 
2022 tarihlerinde “Rekabet Stratejileri ve Stratejik 

“Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin 
İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesi Projesi” –SURGE kapsamında ilk 
eğitim faaliyeti gerçekleştirildi!

Yönetim” başlıklı ilk eğitim, kümede yer alan 17 
firmanın katılımı ile İzmir Beyond Hotel’de 
gerçekleştirildi.

Küme paydaşlarının, kurumsal yapılarının nasıl 
düzenlenip güçleneceğini, stratejik yönetim ve 
planlama süreçlerini, kullanabileceklerini belirterek, 
bu eğitimle farklı alanda çalışma yapan paydaşlar 
ile bir araya gelmenin bir süreç olduğunu belirttiler. 
Etkinliğe katılım gösteren DEPARK Genel Müdürü 
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde güçlü bir sağlık 
ve teknoloji ekosistemi oluşturduklarını dile getir-
erek, “Başta bölgemizin olmak üzere ülkemizin 
teknoloji odaklı kalkınması adına sağlık alanında 
adım atmaya devam ediyor, sağlık sektöründeki 
büyümenin bir parçası olmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Burada küme paydaşları ile bir araya 
gelmekten mutluyuz ve projenin hayata geçirilm-
esinde emek veren herkese teşekkür ediyoruz.’ 
şeklinde konuştu.

DEPARK DETTO’dan Haberler

UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA
FİRMALAR BİR ARAYA GELDİ
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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
DETTO koordinasyonunda, çözüm ortağımız PwC 
Türkiye eğitmenliğinde düzenlenen, ‘Ufuk Avrupa 
(HORIZON EUROPE) Programına Yönelik Proje Yazma 
Eğitimi’  17-18 Kasım 2022 tarihlerinde 2 gün süreyle 
yüz yüze olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası çağrılara yönelik proje oluştur-
ma ve proje konsorsiyum kapasitelerinin geliştirilm-
esi amacıyla düzenlenen eğitime 38 akademisyen 
katılım gösterdi. Eğitimde öncelikle Horizon Europe 
Programı hakkında genel bilgiler verilerek programda 
kullanılan Ar-Ge ve Yenilik kavramları ile proje değer-
lendirme kriterleri anlatıldı. Yuvarlak masa çalışması 
ile devam eden eğitim; proje hazırlamada dikkat 
edilecek hususlar proje öneri formu üzerinden 
aktarılarak, proje önerisi geliştirme, bütçe hazırlama 
hazırlanan projelerin sunulması başlıkları altında 
gerçekleştirildi. Horizon Europe Programına yönelik 
Ar-Ge projesi hazırlayanların en çok merak ettiği 
sorular hakkında bilgilendirme  ve son olarak da proje 
yönetimi ve raporlama üzerine çalışma gerçekleştiril-
di. AB Horizon Europe Programına yönelik Ar-Ge ve 
Yenilik Projesi hazırlamak isteyen araştırmacılar için 
verimli geçen iki gün sonunda yeni proje ve işbirlikler-
ine yönelik çalışmalar başladı. DETTO Koordinatörü 
Doç. Dr. İstemi BERK; İki gün boyunca üniversitemiz 
bünyesindeki, farklı disiplinlerden araştırmacılarımızı 
bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını belir-
terek, DETTO olarak bu tarz eğitimlere devam edece-
klerini ve katılım gösteren tüm akademisyenlerimize 
teşekkür ettiklerini belirtti.

DEPARK DETTO’dan Haberler

D E Ü  A k a d e m i s y e n l e r i n e  
P r o j e  Y a z m a  E ğ i t i m i
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BAMBU DOS 4.0 dijital oyun hızlandırma 
programı 2. aşama başvurularına hali hazırda 
bir oyun projesi üzerinde çalışan ya da 
prototipi olan şirketleşmemiş girişimler 
katılabilecek.

BAMBU DOS 4.0 ikinci aşamada stüdyo 
yönetimi, topluluk yönetimi, yatırımcı/yayıncı 
görüşmeleri eğitimleri verilecek. 



NEREDE/
NE ZAMAN/

NELER YAPIYORUZ

DEPARK/DETTO olarak, firmalarımıza ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerine 
yönelik 'EUREKA/Eurostars ve EraNet 
Programları' hakkında bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirdik.

DEPARK firmalarımız, Turkcell İnovasyon ve 
Ekosistem İlişkileri Süreç Yönetim ekibi ile bir 
araya geldi.  Firmalarımız projelerine dair 
aktarımda bulunurken, Turkcell ekibi Kobi’lere 
yönelik destekleri hakkında  aktarım sağladılar.

DEPARK/DETTO olarak Muğla Teknopark ile 
Mentor-Menti Eşleştirme Programı kapsamında 
bir araya geldik. Teknopark ve TTO süreçlerinin 
yönetimi hakkında deneyim paylaşımı 
gerçekleştirip, bilgi aktarımı sağladık.

DEPARK/DETTO olarak İzmir Bilimpark 
ekibini ziyaret ettik. Olası projeler ve iş birliği 
süreçleri hakkında değerlendirme toplantısı 
yapıp, fikir alışverişinde bulunduk.

Türkiye'nin önde gelen mobil oyun geliştiricisi 
Masomo Gaming'i, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr.Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP  
ve DEPARK ekibi olarak ziyaret ettik.  BAMBU DOS 
4.0 oyun hızlandırma programı ve olası işbirlikleri 
hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

YABİSAK - Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Küme-
lenme Derneği yöneticilerini DEPARK  Zeytin 
binasında ağırlama fırsatı bulduk. Olası projeler 
hakkında ve işbirliği çalışmaları üzerine değer-
lendirme toplantısı gerçekleştirdik.

DEPARK Yönetimi olarak, Mage Games 
firmasını ziyaret ettik. BAMBU Oyun Kuluçka 
Programı ve olası işbirlikleri hakkında fikir 
alışverişinde bulunduk.

NEREDENE ZAMAN14
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NE ZAMAN NELER YAPIYORUZ

AbdiBio Grup Bşk. Dr. Ali ÖZÜER ve Ar-Ge ekibini  
DEPARK Sağlık Teknopark’ında ağırladık. Toplantı 
da Abdi İbrahim İlaç ve AbdiBio ile yapılacak 
Ar-Ge çalışmaları, Bioİzmir'de yapılması planla-
nan klinik araştırmalar ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sağlık İnovasyon Vadisi değerlendirildi.

Firmalarımızdan ID Biofarma Biyoteknoloji ile 
TürkLab Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin 
Yağlıdere ve Ar-Ge ekibinin üniversite-sanayi 
işbirliği kapsamında bir araya gelmelerini 
sağladık. Olası işbirlikleri değerlendirilip, yeni 
projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

DEÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Best For 
Energy projesinin ideathon ve etkinliğine 
destek verdik.

DEPARK olarak, Yazılım ve Bilişim Sanayicil-
eri Kümelenme Derneği -YABİSAK Stratejik 
Planlama Toplantısı’na katılım gösterdik. 
Tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar 
Bilimleri Bölümü öğrencileri, tez konuları hakkında 
mentorlük süreçleri için DEPARK firmalarımızdan 
İnnosa Yazılım ile bir araya geldiler. Deneyimlerini 
aktaran firmamız, öğrencilerimizin tez konuların-
da mentorlük desteği sağlayacak. Digi Game Startup Studio'yu BAMBU'da 

ağırladık. Devam eden programımız ve 
planladığımız HİSER projemiz üzerine fikir 
alışverişinde bulunduk.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge 
Teşvikleri Genel Müdürlüğü temsilcilerini 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık İnovasyon 
Vadisi’nde ağırlama fırsatı bulduk.

15



Firmalarımızın Başarıları

DEPARK Firmalarımızdan 

Materix; TechXtile Start-Up Challenge 
Yarışmasının Level-up Kategorisinde "Çok Fonksiyonlu 
Nano Film Kaplama" Projesi ile 3. Oldu!

Firmamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

NEREDENE ZAMAN
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Firmalarımızın Başarıları

NE ZAMAN NELER YAPIYORUZ
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“İZMİR Ent4Int: Centre for Entrepreneurs with Expe-
riential Learning” projesi; Dokuz Eylül Üniversitesi ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı-DEPARK ortak 
başvurusu ile “ICMPD - International centre for 
Migration Policy Development (Uluslararası Göç 
Politikaları Geliştirme Merkezi)” tarafından 
"ENHANCER, Common Use Facilities" programı 
kapsamında desteklenen bir girişimciliği destekleme 
projesidir. 

Projenin temel amacı İzmir ve çevre illerdeki geçici 
koruma altındaki Suriyeliler (SuTPs - Syrians under 
Temporary Protection) ve yerel ev sahibi topluluk-
lardan (LHC / local Host Communities) girişimci 
adaylarına, girişim fikirlerini geliştirmek üzere 
eğitim, ağ kurma, mentörlük ve lojistik destekler 
sağlamaktır.

Geçici koruma altındaki katılımcıların girişimcilik 
kapasitelerini ve aralarındaki işbirliğini artırmak 
üzere Izmir Ent4Int Projesi 60 SuTP ve 40 LHC’yi 
doğrudan hedef kitle olarak belirlemiştir. Izmir 
Ent4Int proje ekibi, 8 Temmuz 2022 tarihinde 
projenin resmen başlamasıyla belirlenen karma 
gruba girişimcilik eğitimi, mentörlük, ticarileşme ve 
pazarlama gibi desteklerle bir araya getirecek bir 
ortak kullanıma açık merkezi oluşturma sürecine 
başlamıştır. Bu kapsamda projenin ilk 3 ayında proje 
görünürlük faaliyetleri, hedef kitleye erişim ve dış 
paydaşlar ile görüşmelere ağırlık verilmiştir. Doğru 

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından fonlanan “İZMİR Ent4Int: Centre 
for Entrepreneurs with Experiential Learning” isimli proje kapsamında oluşturulan “Ortak Kullanım 

Tesisi” deneyimsel girişimcilik eğitimi ve mentörlük faaliyetlerine Şubat 2023’te başlıyor. Proje 
Koordinatörü ve DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür ÖZÇELİK’den projenin hikayesini dinledik.

DEPARK’IN “ORTAK KULLANIM TESİSİ” 
HİZMETE AÇILDI

İZMİR Ent4Int Projesi Neyi Amaçlamaktadır?

Projede Neler Yapılmaktadır ve Proje Hedef 
Kitlesi Nedir?

hedef kitleye ulaşmak üzere uzmanlar tarafından 
dijital ve fiziki olmak üzere bir ön anket hazırlan-
mıştır. İlgili anket çalışmaları sonucunda hedef kitle 
başvuruları analiz edilerek eğitim içeriği ve belirle-
nen ihtiyaçlara en uygun katılımcılar seçilmiştir. 
Şubat ayında baştatılması planlanan eğitimlerle 
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu 
araştırmacılarının ilgili alanlardaki bilgi ve tecrübe-
lerinden faydalanarak hedef kitlenin girişimcilik 
kapasitesi teorik bilgi aktarımı ve uygulamalarla 
desteklenecektir.

Ekosistem’den Haberler
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Proje Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Teknoparkı - DEPARK yürütücülüğünde;  Dokuz 
Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu (IMYO), 
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
(DETTO), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGIAD), 
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (Aliağa OSB), BV 
Technology Business Development Consultancy and 
Org. Serv. Co., Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrileri 
Derneği (DUSED) ortaklığında devam eden bir projedir.

Projeye eğitim sürecine ek olarak destekleyici 
bilgilendirme toplantıları, özellikle uluslararasılaşma 
ve uluslararası pazarlama konularında webinar 
faaliyetleri 2023 yılının ilerleyen aylarında proje 
takvimine uygun olarak planlanmıştır. Bunların 
yanında girişimci adayları olan SuTP ve LHC grupları 
arasında bir sinerji oluşturulması ve iki toplum 
arasındaki entegrasyonun da geliştirilmesi hedefler 
arasındadır. Bu kapsamda proje kapsamında ortaya 
çıkarılarak olan fiziki ortak kullanım tesisi kısaca“Iz-
mir Ent4Int” olarak adlandırılacak ve programa 

Projenin Ortakları Kimlerdir?

Proje Süreci Nasıl Devam Edecek?

kabul edilen tüm girişimci adaylarına açık bir ağ 
kurma alanı olacaktır.

18 ay sürecek proje kapsamında belirli zaman dilim-
lerinde gerçekleşecek eğitim faaliyetlerinin ardından 
başarılı 10 girişimciye teknopark bünyesinde kuluçka 
ofis imkanı sağlanacaktır. Planlanan faaliyetlerde, 
girişimcilik alanında bilgi ve tecrübesi olan kurumların 
da iştirakçi olarak proje faaliyetlerinde yer alması 
planlanmaktadır.

Ekosistem’den Haberler
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“İZMİR Ent4Int:
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with Experiential Learning”
Projesi

ICMPD / ENHANCER - Ortak Kullanım Tesisleri Projesi
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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi-DET-
TO’nun iki yıldır, 6 ortaklı proje konsorsiyumunun bir 
parçası olarak yürütmekte olduğu, kısaca HERE 
olarak adlandırılan sosyal ekonomi ve girişimciliği 
temel alarak dezavantajlı grupların kapasitelerinin 
geliştirilmesini hedefleyen proje faaliyetleri devam 
etmektedir.  Proje DETTO Koordinatörü Doç. Dr. 
İstemi BERK’in yürütücülüğünde devam eden 
‘HERE-Social Economy of Proximity Erasmus+KA2 
Stratejik Ortaklıklar Projesi’ nin, Proje Uygulayıcısı ve 
DETTO Proje Destek Birimi Sorumlusu Hamza 
ÇINAR’a projenin nasıl devam ettiğini sorduk.

Dezavantajlı yerleşim yerlerindeki girişimcilik potan-
siyelini ortaya çıkarmak olan proje "Sosyal döngüsel 
ekonomi" yöntemiyle fırsatlara erişim imkanı kısıtlı 
yerleşim yerlerinde girişimcilik fırsatlarının 
(ihtiyaçların) tespit edilmesini amaçlamaktadır. 
İhtiyaç raporuna uygun biçimde; dezavantajlı hedef 
grubun ihtiyaçlarına yönelik bir strateji oluşturmak, 
hedef kitleye uygun yerleşim yerlerine yönelik “Kitle-
sel 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.

HERE Projesi Neyi Amaçlamakta?

Dokuz Eylül Üniversitesi, DETTO ve DEPARK’ın dahil olduğu uluslararası konsorsiyum tarafından 
yürütülen ‘HERE-Social Economy of Proximity Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi’ 

faaliyetlerine devam ediyor.

GENÇLİK KALKINMASI İÇİN
“SOSYAL EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK”

Ekosistem’den Haberler
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Üyesi olduğumuz Avrupa Komisyonu tarafından 
2019- 2027 yıllarına ait “Avrupa Gençlik Stratejisi”nde 
belirtilen dezavantajlı gençlerin girişimcilik fırsatları-
na ulaşması ilkesi çerçevesinde projelendirilen 
“HERE-Social Economy of Proximity” Letonya, İspan-
ya, İtalya, Avusturya ve Belçika ve Türkiye konsorsi-
yumunda devam etmektedir.

Proje başlangıcından bu yana öncelikle seçilen pilot 
bölgelerde bir saha araştırması yapılarak dezavan-
tajlı grupların girişimciliğe ve istihdam fırsatlarına 
ilişkin bilgi birimi ve tecrübeleri, proje hedefleri 
doğrultusunda analiz edilip raporlanmıştır. İlgili ön 
çalışmanın ardından projenin temel faaliyeti olan, 
kullanımı kolay ve hedef gruplar tarafından kolay 
anlaşılır girişimcilik eğitim materyali hazırlanması 
için tüm proje ortaklarının katkılarıyla çalışma 
başlatılmıştır. Proje kapsamında çalışma paketleri 4 
başlıkta toplanmıştır: Saha analizi (Haritalama),İş 

Projenin Ortakları Kimlerdir?

Projede bugüne kadar neler yapıldı?

Projenin Son Durumu Nedir?

geliştirme kitapçığı (Business manual), Kuluçka 
Programı (3 pilot ülkede uygulanmak üzere), Kitlesel 
Çevrimiçi Açık Dersler “MOOC” (Massive Online 
Open Course). Bahsi geçen eğitim içerikleri ile eş 
güdümlü olarak projenin farklı aşamalarında 
uluslararası girişimcilik eğitimleri de gerçekleştirilm-
iştir. Bunlardan Türkiye İzmir bölümü ise proje ortağı 
olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde 
Temmuz 2022’de 6 farklı ülkeden girişimcilik uzman-
ları ve katılımcılar ile birlikte toplam 60 kişinin 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Şuan projenin son aşamasına geçilmiştir. Proje 
kapsamındaki en kapsamlı iş paketi olan “Kitlesel 
Çevrimiçi Açık Dersler”in 2023 yılı Mart ayı itibariyle 
tamamlanması planlanmaktadır. Sonrasında 
girişimcilik alanında çalışan eğitimci ve girişimci 
adaylarının kullanımına sunulmasını öngörüyoruz. 
DETTO ve DEPARK bünyesinde girişimcilik 

kültürünün yaygınlaşması için faaliyetlerine devam 
edecektir. Bu bağlamda özellikle üniversitemizin 
uluslararasılaşma stratejisini de göz önüne alarak, 
günümüzün en önemli olgularından girişimciliği 
yerel düzeyden uluslararası düzeyde olması için 
projeler yapmaya devam edeceğiz.

Ekosistem’den Haberler
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Çağrı hakkında
detaylı bilgi için

Ufuk Avrupa Programı'nın önemli bileşenlerinden 
olan Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation 
Council - EIC) 2023 Yılı Çalışma Programı yayın-
landı.

2023 yılında EIC tarafından bilim insanlarının ve 
yenilikçilerin yıkıcı ve yeni pazarlar oluşturma 
potansiyeline sahip projelerine toplam 1.6 milyar 
Avro fon sağlaması bekleniyor. Bu bütçeden 500 
milyondan fazlası Avrupa için stratejik olarak 
görülen alanlardaki geleceğin teknolojisini inşa 
edecek projelere sağlanacak.

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) 2023 
Çalışma Programı Yayınlandı!

EIC'nin 2023 yılında yürüteceği fon programları: 

EIC Kılavuz/Pathfinder (343 milyon Avro); çok 
disiplinli araştırma ekiplerinin teknoloji atılımları-
na yol açma potansiyeline sahip vizyoner araştır-
malar yürütmesi için (4 milyon Avro'ya 
kadar hibe)

EIC Geçiş/Transition (128,3 milyon Avro); EIC 
Kılavuz ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) 
Kavram Kanıtı (PoC) projelerinde ortaya çıkarılan 
sonuçları; teknolojileri olgunlaştırarak ve belirli 
uygulamalar için bir iş gerekçesi oluşturarak 
yenilik fırsatlarına dönüştürmek için (2,5 milyon 
Avro'ya kadar hibe)

EIC Hızlandırıcı/Accelerator (1,13 milyar Avro); 
yeni pazarlar yaratma veya mevcut pazarları 
bozma potansiyeline sahip KOBİ'ler için yüksek 
etkili yenilikler geliştirmeleri ve ölçeklendirmeleri 
için (2,5 milyon Avro'ya kadar hibe; 15 milyon 
Avro'ya kadar öz sermaye yatırımı)
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"TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı 
Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları-
na ilişkin Usul ve Esaslar" kapsamında ilk kez 2020 
yılında başvuruya açılan Ağlara Üyelik Desteği ile 
güçlü iletişim ağlarının kurulması ve Avrupa Birliği 
Çerçeve Programı (AB ÇP) kapsamında başarılı 
proje konsorsiyumlarına dâhil olunması için AB ÇP 
önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara 
üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Destek sürekli başvuruya açıktır.

Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için 
yapacağı ilk başvuru “2028 – Ağlara Üyelik 
Desteği” programı üzerinden alınacaktır.

Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için 
kabul edilmiş bir destek başvurusu var ise sonraki 
yıl/dönem için yapacağı başvuru “2028 – Ağlara 
Üyelik Desteği - Devam Eden Üyelik” programı 
üzerinden alınacaktır.

Türkiye’de yerleşik üniversiteler, kamu kurum ve 
kuruluşları ile ulusal mevzuat uyarınca Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru 
yapabilirler.

TÜBİTAK 2028 – Ağlara Üyelik 
Desteği Sürekli Başvuruya 
Açıldı!

  Proje Çağrılarının Duyuruları
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Çağrı kapanış tarihi 9 Mart 2023 
olarak belirlenmiştir.

Araştırma Altyapıları 2023 çağrıları 6 Aralık 2022 
tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrılar kapsamında 
aşağıda yer alan konularda projelerin desteklenmesi 
beklenmektedir.
 İyi işleyen Avrupa Araştırma Altyapı Düzeni 
(INFRADEV)
      Operasyonel, Açık ve FAIR (Bulunabilir, Erişilebilir, 
Birlikte Çalışabilir, Yeniden Kullanılabilir) EOSC 
(Avrupa Açık Bilim Bulutu) Ekosistemi Sağlama 
(INFRAEOSC)
      Sağlık Araştırmalarını Desteklemek, Yeşil ve Dijital 
Dönüşümü Hızlandırmak ve Öncü Bilim için Araştır-
ma Altyapıları Hizmetleri (INFRASERV)
     Yeni Nesil Bilimsel Araçlar, Cihazlar, Yöntemler ve 
Gelişmiş Dijital Çözümler (INFRATECH)

Ortak Arama süreçlerinde Ulusal İrtibat Nokta-
larının desteğine ihtiyaç duymanız halinde, her 
çağrı başlığı özelinde ve İngilizce dilinde hazırla-
manız beklenen Niyet Beyanı Formu'nu (Expres-
sion of Interest, EoI) ncpinfra@tubitak.gov.tr 
adresine gönderiniz.

İlgilendiğiniz çağrı başlığı özelinde bir proje fikriniz 
var ise, yukarıda yer alan Niyet Beyanı Formu'na ek 
olarak Proje Konsept Taslak Dokümanı'nı da 
İngilizce dilinde doldurup ncpinfra@tubitak.gov.tr 
adresine gönderiniz.
Ulusal İrtibat Noktaları, proje konseptiniz hakkında 
olası stratejiler belirlemenize yardımcı olmaya 
hazırdır.

Araştırma Altyapıları Çalışma Programı’na çağrının 
yer aldığı bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ufuk Avrupa Programı 
Araştırma Altyapıları 2023 Yılı 
Çağrıları Açıldı!

Söz konusu çağrılar ile ilgileniyorsanız;
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Çağrılara başvurular Funding and Tenders Portal 
üzerinden yapılacaktır. Proje önerileri, en az biri AB 
Üyesi olmak üzere en az 3 farklı AB Üyesi/Asosiye 
(TR dahil) ülkeden 3 farklı tüzel kişiliğin bir araya 
gelmesiyle oluşturulacak konsorsiyumlar tarafından 
sunulmalıdır.

Sağlık Kümesi kapsamında klinik çalışmalarla ilgili 
başlıklara (2 Aşamalı çağrıların 2. aşamasında ve tek 
aşamalı çağrılara) sunulacak ve klinik çalışma içeren 
projelerde, “Essential Information on Clinical Stud-
ies” formunun doldurularak, Funding and Tenders 
Portal Submission Service üzerinden başvuruya ek 
ayrı bir doküman olarak yüklenmesi gereklidir.

Avrupa Komisyonu tarafından, 19 Ocak 2023 tarihin-
de Sağlık Kümesi 2023 yılı çağrılarına yönelik 
çevrimiçi bir Bilgi Günü düzenlenecektir. Etkinlik tüm 
katılımcılara açık olacaktır.

Sağlık Ulusal İrtibat Noktaları Ağı (HNN3.0) Projesi 
ve Avrupa Komisyonu işbirliğinde, Ufuk Avrupa 
Sağlık Kümesi ve Kanser Misyonu Proje Pazarı 20 
Ocak 2023 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecek-
tir. Etkinlikte, katılımcılar 2023 yılı çağrılarına yönelik 
proje fikirlerini “Pitching Session”da sunabilecek ve 
diğer paydaşlarla çevrimiçi olarak bire bir görüşmel-
er gerçekleştirebilecektir. 

TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı 
kapsamında çağrılara başvuru yapacak proje koordi-
natör adayları ve ekiplerine destek sağlanmaktadır. 

Ufuk Avrupa Programı Küresel Sorunlar ve Endüstri-
yel Rekabet bileşeni altında yer alan Sağlık Kümesi 
2023 yılı çağrıları 13 Nisan 2023 tarihinde kapan-
acaktır.

Ufuk Avrupa Programı – Sağlık 
Kümesi 2023 Yılı Çağrıları Açıldı!

Proje Çağrılarının Duyuruları
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Ufuk Avrupa Programı’na Yönelik 
Ortaklık Geliştirme Platformu: 
Crowdhelix Bilgilendirme 
Webinarı 21 Şubat 2023

Crowdhelix, dünya genelinde 450’den fazla yenilikçi 
kuruluş ve 5800’den fazla araştırmacıdan oluşan 
uluslararası bir ağ arasında bağlantılar kuran ve 
böylece birlikte öncü iş birlikçi projeler planlayıp 
sunabilen açık bir inovasyon platformudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak Crowdhelix ağına 
üyeliğimiz kapsamında siz araştırmacılarımıza farklı 
disiplinlerde proje tekliflerini, koordinatörlük ve 
ortaklık imkanlarını duyurmaya devam ediyoruz. Bu 
kapsamda Crowdhelix tarafından 21 Şubat 2023 
tarihinde düzenlenecek olan webinar ile platform 
hakkında daha fazla bilgiye, diğer kullanıcılarla nasıl 
etkileşim kuracağınıza ve Ufuk Avrupa gibi uluslara-
rası programlardaki finansman fırsatlarından yarar-
lanabilmek için platformu nasıl kullanabileceğinize 
dair bilgilere ulaşabileceksiniz.

    Platformda yer alan Helix’ler (Çalışma alanları)

   Platform özellikleri, gönderiler, kullanıcılar arası 
etkileşim

   Bildirim ayarları ve platformda yer alan tavsiye 
mekanizması

     Soru – cevap

Webinar’ın içeriği aşağıda yer almaktadır;

 Proje Çağrılarının Duyuruları
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