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DEPARK’ta Yeni Dönem

DEPARK’ ta Yeni Dönem
Dokuz Eylül Teknoloji Gelişirme Bölgesi - DEPARK A.Ş’nın 8

teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olan DEPARK’ ta

Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulunda

olmaktan ve bu göreve başlamaktan

alınan kararla, Yusuf Sami Özçayır DEPARK Genel Müdürü

bulunduğumuz bu ekosisteme değer katmak için hep birlikte

olarak atanmıştır. Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi

çalışacağız. Ülkemiz başta olmak üzere, İzmir’in teknoloji

Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Gül Bayraktaroğlu’nun ve

merkezi olması adına üniversitemizin gücü ile güzel işlere

DEPARK/DETTO ekiplerinin bir araya geldiği 13 Mayıs 2019

imza atacağımıza inanıyorum. Hep birlikte güçlenerek daha

tarihli tanışma toplantısında, Yusuf Sami Özçayır kendini

iyiye gideceğiz.’ şeklinde konuştu.

mutluyum. İçinde

tanıttıktan sonra; ‘İzmir bölgesi için stratejik öneme sahip
DEPARK/DETTO’dan Haberler

DEPARK Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi.
Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi-DEPARK yeni

neler

gündemleri değerlendirmek üzere yönetim kurulu toplantısı-

planlanması ve bölge sanayisi için stratejik öneme sahip

nı; DEÜ Rektörü ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.

konuları değerlendirmek gündem maddelerinin içinde yer

Nükhet Hotar’ın himayelerinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin

aldı. DEPARK bünyesinde yer alan firmalarının Ar-Ge ve

katılımları ile gerçekleştirdi. İzmir iş dünyasının inovasyon

teknoloji tabanlı projelerin sektör temsilcileri ile buluşturul-

ve girişimcilik alanlarındaki en önemli yapı taşlarından biri

ması için yeni çalışmalar başlatılmasına karar verildi.

olan DEPARK’ın, ekosisteme daha iyi katkı sağlaması için

yapılabileceği

konuşuldu.

Gelecek

faaliyetlerin
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DETTO Deneyim Paylaşımlarına Devam Ediyor
Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi - YUTTO ekibi
Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi – DETTO’yu ziyaret etti.
Deneyim paylaşımı ve olası işbirlikleri görüşmelerinin
olduğu toplantıda, teknoloji transfer ofisi süreçleri hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi. YUTTO Müdürü Doç. Dr.
Serkan Topaloğlu ve YUTTO ekibi, DETTO Koordinatörü Prof.
Dr. Ayşe Gül Bayraktaroğlu ve DETTO ekibi süreçleri nasıl
yürüttüklerine dair paylaşımlarda bulunup, nasıl daha iyi
olur hakkında konuştular. Proje geliştirme başta olmak
üzere, üniversite-sanayi işbirliği süreçleri, fikri mülkiyet
hakları adımları, girişimcilik ve şirketleşme adımları üzerinde neler yapılabileceği konuşuldu. İşbirliği üzerine değerlendirmeler gerçekleştirildi.

DEK irrına Br ik Da
Bir  Oyu: Sy ar r

Siis Games firması 2012 yılında oyun yazılımı çalışmalarını
gerçekleştirmek için kurulmuş bir firmadır. Siis Games ekibi
2017 yılında, Sync: Party Hard mobil oyun projelerini
geliştirmek üzere, DEPARK’ta kuluçka firması olarak yer
almışlardır. Sync: Party Hard’ı ilk oyunlarının (FingAHH)
ana menüsünde jireskop ile oynanan bölümden yola
çıkarak, antik Yunan ile 70’lerin meşhur partilerini birleştirip bir bulmaca oyunu olarak hikayeleştirme yapmışlardır.
Appstore üzerinden piyasaya çıkan Sync: Party Hard GIST
2019 -Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nda, Indie
Developper Awards 1.liği alarak Londra’da Casual Connect
etkinliğine gitmeye hak kazanmışlardır. Ayrıca Appstore
tarafından haftanın en iyileri arasına giren Sync: Party
Hard, Türkiye’de günün oyunu seçilmiş ve kapak olmuştur.
Oyunu linkten
indirebilirsiniz
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Dr. Umut Yıldız
NASA’da görevli
Astrofizikçi

Nasa'da Görevli Türk Astrofizikçi
Dr. Umut Yıldız DEÜ' de Öğrencilerle Buluştu

bir olay." diye konuştu. Tüm katılımcıların merakla dinlediği konferans, Dr. Umut Yıldız’ın katılımcılara ‘Aranızda
kimler Mars’a gitmek ister?’ sorusu üzerine yaptığı açıklamalar ile devam etti. Dr. Yıldız ‘Mars'a gidiş minimum 6 ay
sürecek. Mars'a gidenler gezegende 2 yıl yaşamak zorunda. Çünkü Mars ile dünya her 26 ayda birbirine yaklaşıyor.
Yolculuğun bu döneme denk gelmesi gerekiyor. Canınız
istediğinde Mars'a ya da Mars'tan dünyaya dönemezsiniz.
Mars'a gitmek isterseniz 3 kişiyle 3 yıl geçireceksiniz"

Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde, DEÜ Özel

diye açıklamalarda bulundu. Katılımcıların hem bilgilenip

Yetenekliler Eğitim Anabilim Dalı ve Dokuz Eylül Teknoloji

hem de uzay ile ilgili sorularına cevap olan konferansın

Geliştirme Bölgesi – DEPARK organizasyonunda, Ameri-

sonunda Dr.Umut Yıldız öğrencilere küçük hediyeler

kan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi – NASA’da görevli

dağıtıp, öğrencilerin isteğini kırmayıp onlar ile fotoğraf

astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ‘Derin Uzayda Bilim’ konulu

çektirdi.

konferansında bilgi verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin yoğun ilgisinin olduğu
konferans, çok sayıda farklı üniversiteden öğrencilerin
katılımı ile gerçekleştirildi.
Dr. Umut Yıldız, NASA’nın uzay misyonları hakkında ve
gelecek bazı projeler hakkında aktarımlarda bulundu.
Güneşle ilgili çalışmalar kapsamında "Parker Solar Probe"
isimli bir araç gönderdiklerini dile getiren Yıldız, "Bu araç
güneşe 6.2 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve incelemelerde bulunacak. Mars'a gelecek yıl göndereceğimiz
araç, 2021'de kızıl gezegene iniş yapacak. Mars'ta yaşamı
araştıracak. Detaylı çizimleri yapıldı. Çok heyecan verici
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İYTE Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi’nin DETTO Ziyareti
İYTE Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi İZTEK A.Ş. Genel
Müdürü Dr. Sinan Yılmaz ve FSMH/Lisanslama Koordinatörü Miray Karakuzu, DEPARK/DETTO’yu ziyaret etti. İki
üniversite teknoloji transfer ofislerinin işleyişi hakkında
deneyim paylaşımı ve bilgi aktarımı gerçekleştirildi.
Üniversitelerde üretilen teknolojilere ilişkin ticarileştirme
stratejileri, devlet üniversitelerinin bağlı olduğu çeşitli
mevzuatlar ve teknoloji transfer ofislerinin rolleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Süreçlerin daha iyi
olması için neler yapılabileceği hakkında konuşuldu. Her
iki teknoloji transfer ofisi temsilcileri için verimli geçen
toplantı, gelecek süreçte işbirliği içerisinde paylaşımlar
yapılmasına ve deneyim aktarımlarının devam etmesi
konusunda hemfikir oldu.

EGİAD İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi

yaratılması konusunda işbirliği olasılıkları görüşüldü.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD Melekleri) ve

Ayrıca DEÜ patent portföyü hakkında EGİAD Melekleri’ne

DEPARK /DETTO ekibi girişimcilere nasıl destek olabilirizi

bilgi aktarılıp, bu patentlerin ticarileşmesi konusunda ilk

değerlendirmek adına bir araya geldi. Girişimcilerin

işbirliği adımları atıldı. Her iki taraf içinde verimli geçen

ihtiyaç duydukları finansman imkanlarının erişimi ve

toplantı; Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında EGİAD

yatırımcı ile girişimci arasındaki ilişkilerin geliştirilebil-

Sanayi Konseyi toplantılarına katılım sağlayarak Üniversi-

mesi için fikir alışverişinde bulunuldu. DEPARK/DETTO

te ve Sanayi arasındaki bağları güçlendirmek gelecek

bünyesinde bulunan girişimcilerin, girişimci adayları ile

süreçteki hedefler arasında yer aldı.

ilgilenen yatırımcılarla eşleştirilmesi ve girişimcilerin
projelerine finansman imkanı bulabilmeleri için ortam
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DEÜ Girişimcilikte 16. Sıraya Yükseldi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (2018)” sonuçları açıklandı.
TÜBİTAK öncülüğünde; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı, KOSGEB, Türkpatent, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve üniversitelerin
aralarında bulunduğu 247 kurumun katkılarını sunduğu
endeks 164 üniversite baz alınarak hazırlanmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bir önceki yıla göre 14
basamak ilerleyerek, “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite
Endeksi 2018’de 16’ıncı sıraya yükselmiştir.

Ekosistemden Haberler

Bir şimk Öyüsü
OKKU: Etkileşimli Kitap Yapma Araç Seti ve Kütüphane
Uygulaması
Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Resimleme ve
Baskı Bölümü 2017 mezunu olan Maya Bora, 3 yıldır çeşitli yayınevleri ile bugüne kadar 8 tane kitap resimlemiş,
oyun tasarımları üzerine Build-Up ve GGJ gibi etkinliklerde çeşitli ödüller kazanmıştır. Bunun yanı sıra çocukluğundan beri karikatür, resim, illüstrasyon alanlarında
çeşitli ödüllere sahiptir. 2018 yılında TÜBİTAK-1512 BİGG
Teknogirişim Sermayesi Desteği kazanan kişilerden biri
olmuştur. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme – DEPARK’a

OKKU Projesi Nasıl Gelişti?
‘Okuyucuyu kitabın bir parçası yapmak için animasyonları,

sesleri en önemlisi de etkileşim unsurlarını kullanan;
sayısal ortamda (pc,mobil cihazlar vs) tecrübe edilen
etkileşimli kitaplar geliştirilmesi, son yıllarda doğan bir
akımdır. Eğitim, sanat, bilgilendirme, yayıncılık gibi
birçok farklı alanda iş görebilirler.
Teknolojik olgunluk gereken seviyede ve yaygınlıkta olsa
da, etkileşimli kitaplar potansiyellerine ulaşmaktan çok
uzak haldedirler. Bizde bunun üzerine bir proje geliştirmek istedik ve Okku meydana çıktı.’

başvurduğu OKKU projesi kabul edilmiş ve Haziran 2019

Piyasada Etkileşimli Kitap Örneklerine Rastlıyoruz?

itibari ile kuluçka DEPARK’da kuluçka firma olarak yer

OKKU’nun farkı nedir?

almaktadır.

Etkileşimli kitaplar, global pazara baktığımızda diğer

OKKU: Etkileşimli Kitap Yapma Araç Seti ve Kütüphane

uygulamalara kıyasla yapılması zor olduğu, bir programcı-

Uygulaması’nı Maya Bora’dan dinledik.

ya ihtiyaç duyulduğu, AR, jiroskop, sesle komut gibi
özellikleri içinde barındırmak zor bir kodlama gerektirdiği
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için nadiren üretilirler. Okku; etkileşimli kitaplar için
tam teşekküllü bir ekosistem oluşturma projesidir. Bu
problemlerin çözümü olarak; sanatçıların tek bir satır
kod yazmaya gerek duymaksızın, Powerpoint sunumu
oluşturmak kadar içsel bir şekilde üretim yapabilecekleri
bir araç geliştirmek ve sanatçıları etkileşimli kitap üreticilerine dönüştürecektir. Fakat etkileşimli kitaplara bir
ekosistem yaratmak için yalnızca üretimlerini sağlamak
değil, aktif bir pazar oluşturmak da gereklidir. Piyasada
yer alan etkileşimli kitap kütüphaneleri, genellikle tek
elden çıkmış durumdadırlar. Ayrıca hiçbiri, projemizde
olduğu gibi, dünyadaki tüm üreticilere açık bir platform
konumunda değildir. Tasarımcılar, OKKU ile tek satır kod
yazmadan, ürünlerini kimseye bağlı olmaksızın yayınlayıp,

tüm dünyaya satabilme imkânı bulacaklardır.

Okurlar ise, çok sesli ve zengin kütüphanemiz sayesinde

edersek;

etkileşimli

dergiler,

kullanım

kılavuzları,

etkileşimli kitaplarla bugün olduğundan daha yakın

gazeteler, okulların içeriklerine uygun ders ve eğitim

olacaklar.’

kitapları için de çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz.
Amacımız dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilecek,

Peki bundan sonra piyasada nasıl yer almayı düşünüyorsunuz? Bir planınız var mı?

kaliteli ve eğitici içerikler oluşturulabilecek bir sistem
yaratmak.

Dijital kitap sektörüne yeni bir soluk getirmeyi planlamaktayız. Çocuk kitaplarında istediğimiz başarıyı elde
5
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Bir t Öyüsü
Taşınabilir Kan Pompası (Aspirasyon Cihazı)

sistemi olarak görev yapacak olan taşınabilir kan pompa-

Prof. Dr. Erdem Silistreli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp

sı; hem vücuttan büyük pıhtıların çıkarılmasını sağlaya-

Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ihtisasını gerçekleştirmiş-

cak, hem de toplardamarlarda ki kirli kanı alacak, kanın

tir. Prof. Dr. Silistreli cerrahlığının yanında, Ar-Ge

oksijenlenmesini sağlayacak ve temiz kanı geri verecek

çalışmalarına da önem vermiş ve TÜBİTAK 1512 BİGG

özel bir sistemdir.

(Bireysel Genç Girişim) Sermaye Destek Programı kapsamında ‘Taşınabilir Kan Pompası’ projesi ile hibe desteği
almıştır. DEPARK bünyesinde Araltek Tıbbi Cihazlar
Tasarım Geliştirme firmasında Ar-Ge çalışmalarına halen
devam etmektedir.
Taşınabilir Kan Pompası (Aspirasyon Cihazı)’nın Öyküsünü
Prof. Dr. Erdem Silistreli’den dinledik.
Bu ihtiyaç nasıl doğdu?
Örnek vermek gerekirse; toplardamarlardaki pıhtı oluşumunun en tehlikeli sonuçlarından biri olan Pulmoner
Emboli yani akciğer embolisi; akciğerlerin atardamarlarında kan pıhtısıyla oluşan tıkanıklıktır. Toplardamar
içinde oluşan kan pıhtısı koparak hareket eder ve toplardamar içerisinde dolaşmaya başlar. Bu pıhtı parçası, kan
akımı ile akciğere taşınır ve kan akımını durdurur.
Dolaşım sistemini doğrudan ve aniden etkileyen akciğer
embolisi, yaşamı tehdit eden ölümcül ve acil müdahale
edilmesi gereken bir durumdur. Hastane şartlarında
anında müdahale edilse bile hastanın işlem sürecinde
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beynin oksijenden yoksun kalması geri döndürülemez

Benzer görevi üstlenen cihazlar yok mu?

zararlara yol açabilmektedir. Aynı zamanda verilmek

Kanı ameliyat sahasında çevirecek olan özel kan pompası

zorunda kalan pıhtı çözücü tedavinin zararları göz önünde

geliştirilmiştir. Kullanımdaki cihazlar ameliyathanelere

bulundurulması gerektiğinden müdahale kararı için

özgü; göz boyayan onlarca fonksiyonla doldurulmuş başka

değerlendirme ve uygulama süreci oldukça hassastır.

cihazlarla beraber kullanılmak zorunda bırakılan fakat

Hastanın kan dolaşımını ve kanın oksijenlenmesini olabil-

pratikte sadece birkaç temel özelliği kullanılan hantal ve

diğince hızlı ve etkili bir şekilde korumak hastada oluşabi-

oldukça pahalı cihazlardır. Bizim tasarladığımız prototip

lecek geri döndürülemez zararları engellemek açısından

ise ameliyat sahasına alınabilir, taşınabilir, kendine özgü

önem arz eder. Bu durumda da alternatif yöntemlere veya

bir mikro işlemcisi, bir çalışma sistemi ve yazılımı olan her

mevcut yöntemlere entegre edilebilecek ileri teknoloji

durumda kullanılabilir bağımsız bir cihazdır. Bu cihazı

yöntemlerine ihtiyaç vardır.

tasarladığımızda sadece ameliyatlarda değil, çok ciddi

Aynı zamanda ileri derece akciğer ve kalp yetmezliği olan

kalp yetmezliklerin, akciğer yetmezliklerinde, hatta bazen

hastalar için kanın oksijenlenmesini ve dolaşımını sağla-

sokak koşullarında kullanılabilir taşınabilir bir cihaz

yan bir yaşam destek sistemi gerekmektedir. Yaşam destek

olarak uygulamaya sokulabileceğini gördük.

Ekosistemden Haberler

Detaylı Bilgi ve Video İçin:

Bu cihazı nerede, nasıl kullanmak mümkün?

cihazlar üretip böyle bir acil müdahale ekibinin kurulabil-

Taşınabilir bir üniteye sahip olan bu özel kan pompası

mesini mümkün hale getirmek. Bunun geliştirme çalışma-

sadece hastane ortamında değil, sokak koşullarında kulla-

larını ve üretime hazırlık çalışmalarını yapıyoruz. Aynı

nılabilecek, ambulanslara kadar girebilecek şekilde tasar-

zamanda yoğun bakım ünitelerinde yaşam destek sitemle-

lanmıştır. Benzer çalışma prensibine sahip cihazlar

rine entegre yada bağımsız şekilde dolaşım ve solunum

mevcuttur. Ancak benzer cihazlar büyük, hantal, kullanı-

destek sistemleri olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

mı ve taşıması zordur. Avrupa ülkelerinde acil müdahale

Kanı pompalayarak kalp ve oksijenlendirerek akciğer

ihtiyacında bu tarz medikal cihazları uygulayan timler var.

görevi gören taşınabilir bir cihazın, üstlendiği görevin

Örneğin sokak ortasında kalp krizi geçiren, kalbi duran ya

elzemliğinden ötürü hem ameliyat sırasında hem de

da bir yerde boğulan, boğulduktan sonra çıkarılan insan-

yaşam destek ünitesi olarak kullanılabilecek şekilde sağlık

lara müdahale etmek üzere kurulmuş timler bulunmakta-

hizmetinin birçok alanında geniş kullanım yelpazesine

dır. Bizim hedeflerimizden biri de bahsettiğimiz özellikle-

sahiptir.

ri taşıyan kullanımı daha kolay, daha hafif ve daha ucuza

Duyurular / Proje Çağrılarının Duyuruları

Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri Etkinlik Kayıtları Açılmıştır!

Misyonlara (Missions) yönelik bilgiler verilecektir. Çalış-

Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri, Avrupa Komisyo-

adresini ziyaret ediniz.

ma programı ve detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantı

nu'nun gelecekteki araştırma ve inovasyon alanını tartışmaya ve biçimlendirmeye yönelik paydaşları bir araya
getireceği ilk etkinliktir. Etkinlikte Ufuk2020 Programının
devamı olacak olan Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programına yönelik katılımcılara bilgi verilecektir. Etkinliğe
katılım gösteren paydaşlar Ufuk Avrupa Programına
getirilen yenilikler ile ilgili ön bilgi alma fırsatını elde
edebilecektir. 24 – 26 Eylül 2019 tarihlerinde Brüksel’de
gerçekleşecek etkinlikte Avrupa İnovasyon Konseyi (European Innovation Council), Ortaklıklar (partnerships) ve

https://h2020.org.tr/tr/haberler/avrupaarastirma-ve-inovasyon-gunleri-etkinlik
-kayitlari-acilmistir
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Duyurular / Proje Çağrılarının Duyuruları

KOBİ Aracı Programı Güncellendi!

Programı’na referans olacak niteliktedir.

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Pilot Programı ile KOBİ’lerin

Sınırlı sayıda katılımcı TÜBİTAK tarafından desteklenecektir.

inovasyon potansiyellerinin geliştirilmesine destek verilerek

Kayıt ve diğer detaylar için lütfen aşağıdaki bağlantı adresini

inovatif fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması

ziyaret ediniz.

amaçlanmakta ve uzun vadede Avrupa’nın endüstriyel
rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam
olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.
Bu amaçla Avrupa Komisyonu, Ufuk2020 Avrupa İnovasyon
Konseyi

Çalışma

Programını

2019-2020

yılları

için

https://h2020.org.tr/tr/haberler/kobi
-araci-programi-guncellendi

güncellemiş ve bu kapsamda EIC çatısı altındaki programlara
toplamda 2 Milyar € tahsis etmiştir. Güncellenmiş Çalışma
Programı, bir sonraki mevcut Ufuk Avrupa 2021-2027

KOBİ’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine Olanak Tanıyan

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi

IraSME Çağrısı Açıldı.

için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum

IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin
(KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası
araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019
tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Belçika,
Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine

sağlanabilecektir. Maksimum proje süresi 36 ay olabilmektedir.
Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması
gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel
sektör ortaklarına ayrılmalıdır. Çağrı metnine ve detaylı bilgilere
aşağıdaki linkden ulaşılabilir.

olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal

sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı

/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/ira

ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri

sme/icerik-24-cagri-2019

desteklenebilecektir.
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1.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği

Proje Döngüsü
Eğitim Programı

Fikri Varlık
Hızlandırıcısı

Üniversite
Sanayi
İşbirliği
Platformu

Bambu
Hızlandırma
ve Ön Kuluçka
Merkezi

Ar-Ge ve İnovasyon Tabanlı
Girişimleriniz/Projeleriniz için Varız...

bizi takip edin!
deparktgb / dokuzeylultto

Detaylı bilgi için

Dokuz Eylül TTO

www.depark.com
detto.depark.com

BambuDepark

Tel: 0 232 412 80 00

deparktgb

bambuincubation

www.detto.depark.com

www.depark.com

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi

Ortak Haber Bülteni

Hazırlayanlar: DEPARK/DETTO Kurumsal İletişim Birimi Hatice Özcan - Aykut AĞAÇAYAK

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Mayıs - Haziran 2019

Dikmi ra mele sınıradıra
in ru sınırak akır.
Sten Hin

