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Öncelikle başarılı ticari fikirler, her zaman kendi ağırlığını
oluşturarak piyasada yaşanan durgunluğu kendi lehlerine
kullanabilirler. Bu güçlü bir kozdur ve gerçekleşmesi, fikrin
potansiyeli ile doğru orantılıdır. İkinci nokta ise üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin Ar-Ge faaliyetleri ile inovatif
çalışmalara ilişkin beklentilerinin ülkenin kalkınma stratejileriyle örtüştürülmesidir. Doğaldır ki girişimciler için buradaki destek unsuru, akademik yönden zengin ve güçlüdür.
Üçüncü nokta ise ekonomisini istikrarlı şekilde büyütmek
isteyen kamu idaresinin krizden uzak durmak ve piyasayı
rahatlatmak amacıyla bir takım tedbirler almasıdır ki; bu durum, bürokrasiden korkan girişimciler veya finans arayışında
bulunan yatırımcılar için bile bulunmaz fırsatlar sunmaktadır. Bu başlığın altına; birey ve toplum hayatını etkileyecek
ticari fikirleri, ürün ve hizmetlerden katma değer sağlayacak

SEÇENEKLERİ ÇOĞALTMAK

işbirliklerini, ulusal politikaları ve uzun vadeli planları koy-

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve

yenilikleri ortaya çıkarmak; bilgiyi paylaşmak ve dönüştür-

dünya çapında milyonlarca insanı tehdit eden Corona Virüs’ün

mek; yeni istihdam alanlarının oluşmasını sağlamaktır. Bu-

(COVID-19), sosyal ve iktisadi hayatın küresel dengelerini ye-

nun sonucu, zaten bireysel başarı ve toplumsal huzurdur.

niden şekillendirmeye başladığını görüyoruz. Ülkemizi de et-

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizler, üniversite sanayi iş-

kileyen virüsün yayılma hızını ve kapsamı düşündüğümüzde;

birliğine önem veren; girişimleri ve fikirleri destekleyen bir

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘pandemi’ olarak nitelendirdiği bu

kurumuz. Bu noktada milletimiz adına üstlendiğimiz kamusal

dönemde bir takım alışkanlıkların da değişeceğini anlıyoruz.

sorumlulukları titizlikle yerine getirmekte, ülkemizin refahı-

Sonuçta etnik kimliği, dili, dini, yaşı veya cinsiyeti ne olursa

na katkı sağlayacak ve ekonomimizi güçlendirecek çalışma-

bu salgın, her insan için ciddi bir risk oluşturduğu gibi sıradan

lara da öncelik vermekteyiz. DEPARK ve DETTO altyapımız, bu

yaklaşımları da değiştirmeye zorluyor. Dolayısıyla uluslararası

bağlamda ciddi bir kaynak ve altyapı imkanı sunmaktadır.

camianın odak noktasında, insanlığın geleceği ve varlığı ile
buna bağlı sağlık altyapısı, toplumsal düzen, sosyal izolasyon
ve biyolojik tehditler gibi kavramlar yer alıyor. Çünkü cevaplardan çok sorulara bakmamız gereken bir gerçekliği yaşıyoruz.

mak da mümkündür. Üniversite sanayi işbirliğinin öncelikleri

Son derece hassas dönemden geçtiğimiz şu günlerde; fikirleri geliştirmeye odaklanmak, temkinli hareket etmek, işbirliği
yapacak platformları belirlemek ve tabi ki bilgi sahibi olmak
ekosistemimizde yer alan paydaşlarımız için gereklidir. Mo-

Elbette, bu süreçten herkes kendi payına düşeni alacaktır.

ral bozukluğu içinde plansız hareket ederek gerçekleri bağ-

Önemli olan bundan sonra nasıl bir yol izleneceğidir? Son yıl-

lamından koparmak, hem zaman hem emek kaybına neden

larda hızla büyüyen ve gelişen Türkiye ekonomisinin kendine

olacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi dünyamız çok ciddi bir

has dinamiklerini göz önüne aldığımızda; üniversite sanayi

değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bunu takip

işbirliği ile girişimcilerin yeri ve önemi daha iyi anlaşılmak-

etmek başarı için zorunluluktur. Geleceği görenler, yarının

tadır. Mevcut tablo içinde ülkemizdeki girişimlerin başarıya

kazananlarıdır. Bu yüzden seçenekleri çoğaltmak mantıklı bir

dönüşebileceği, güçlü altyapılar zaten kuruludur. Üniversite-

yaklaşım olacaktır.

lerimiz bünyesinde yer alan ekosistemler de temelde bu alana
hizmet etmektedir. Motivasyona ihtiyaç duyulduğu olağanüstü

DETTO Yorum Dergisi’nin son sayısını keyifle okumanızı ve

dönemler, özünde yenilikçi fikirlerini ticarileştirmek isteyen-

bilimle yol almanızı diliyoruz.

ler, bilgi ve sermayeyi buluşturanlar, ‘start up’ veya teknoloji
transferi arayışında olanlar için muazzam fırsatlar sunmaktadır. Bunu destekleyecek argümanlara bakacak olursak:

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
DEÜ REKTÖRÜ
DEPARK A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı
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D

okuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde, Dokuz Eylül Teknoloji
Geliştirme Bölgesi - DEPARK ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer
Ofisi - DETTO organizasyonunda düzenlenen “Dokuz Eylül Geleceği
Konuşuyor” etkinlikleri kapsamında Şubat ayında ‘Dijital Oyun ve
Simülasyon Teknolojileri’ seminerinde Simsoft Bilgisayar Teknolojileri firması kurucu ortaklarından Prof.Dr. Veysi İŞLER’i ağırladık. Ufuk BATUM’un moderatörlüğünü gerçekleştirdiği etkinliğe,
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU, Genel Sekreter Dr. Saip TİRYAKİOĞLU, DEPARK Genel Müdürü
Osman BAŞBUĞ, DETTO Koordinatörü Prof.Dr. Hasan SELİM başta
olmak üzere akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve DEPARK/DETTO
uzmanları katılım gösterdi.

Dijital Oyun ve Simülasyon
Teknolojileri
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Prof.Dr. Veysi İŞLER, girişimcilik ekosisteminde dijital oyun sektörünün yeri hakkında bilgiler vererek, kurucusu olduğu Simsoft
şirketinin gelişim aşamalarını, nasıl büyüdüklerini ve hangi zorlukları yaşadıklarını katılımcılara aktardı ve son beş yıl içerisinde
en hızlı büyüyen şirketler arasında yer aldıklarını ifade etti. 2006
yılında Udemy şirketini kuran öğrencisinin hikayesini paylaşan İŞLER, Amerika’daki ile kıyaslandığında Türkiye’deki ekosistemin halen tam olarak olgunlaşmadığını ancak, gelişmekte olan ve meyve
vermeye başlayan birçok oyun firması bulunduğundan bahsetti.
Simsoft firmasının bilgisayar grafikleri alanında yaptığı çalışmaları
açıklayan ve sayısal modelleri gerçeğe yakın görsellere çevirerek
simülasyon ve oyunlar hazırladıklarını ifade eden İŞLER, ASELSAN’ın stratejik ortaklarından biri olduklarını vurguladı. Geliştir-

dikleri eğitim simülatörlerinden örnekleri katılımcılara sunarak; bir
öğretmene sınıf ortamını gösterebildiklerini, bir otobüs şoförüne
ya da iş makinası operatörüne bulunduğu ortamı sağladıklarını, bir
kaptana dalgaların etkisini yaşatarak gemi kullandırabildiklerini
anlattı.
Etkinliğin moderatörlüğünü yapan Ufuk BATUM, ekosistemde teknoparkların önemine vurgu yaparak çeşitli önerilerde bulundu.
Prof. İŞLER, oyun sektörünün pazar payının daha da büyüyerek
2021’de 180 milyar dolar civarında olacağının tahmin edildiğinden
bahsederek, mobil oyunların ise 70 milyar dolarlık bir gelir üreteceğine vurgu yaptı. İzmir’in avantajlarından bahsederek devam
eden İŞLER, “İzmir’de önemli teknoloji geliştirme bölgeleri var ve
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin birkaçı burada, yani, İzmir
oyun sektöründe büyümek için hazır” diyerek sözlerine devam etti.
Etkinlik sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan İŞLER, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkürlerini sundu.
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DEPARK
BAMBU Kuluçka
Merkezi’nde
Google Hash Code
Heyecanı Yaşandı

G

oogle’ın her yıl Şubat ayında tüm dünyada eş zamanlı
ve çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği teknolojik problem

çözme etkinliği olan Hash Code, DEPARK BAMBU Kuluçka
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hash Code, Avrupa, Orta Asya ve Afrika’daki öğrenciler ile
yazılım sektörünün profesyonellerine yönelik olarak Google tarafından düzenlenen bir programlama yarışmasıdır. 18

Google Hash Code etkinliğine, 73 ülkeden 636 merkez ka-

yaş üzerindeki öğrencilerin ve profesyonellerin takımlar

tılım gösterirken, Türkiye’de etkinliği 17 merkez temsil etti.

şeklinde katılabildikleri yarışmada Google’da karşılaşılan-

Türkiye’yi temsil eden bu merkezden birisi olan DEPARK

lara benzer gerçek algoritmik problemler çözülmeye çalı-

BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi, 20 takımdan 65

şılmaktadır. Bilgisayar programcısı gençleri ve profesyo-

öğrenciye ev sahipliği yaptı. Google’ın canlı yayında ve tüm

nelleri dünyayla buluşturan etkinliğe kayıtlar ücretsiz olup,

dünya genelinde eş zamanlı olarak verdiği problem üzerin-

programlama dillerinden birine hakim adaylar etkinliğe ka-

de çalışan takımlar Google sistemine yükledikleri cevaplar

tılabilmektedir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 2, 3 veya

üzerinden puanlandırıldılar. Takımların koordinasyonunu

4 kişilik takımlar kurması gerekmektedir. Ön elemelerden

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

sonra en yüksek puanları toplayan takımlar, Google İrlanda

Dr. Öğr. Üyesi Kökten Ulaş BİRANT gerçekleştirirken, Dokuz

ofisine davet edilmekte ve düzenlenecek finallerde yarış-

Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi-DEPARK Genel Müdürü

maya hak kazanmaktadır.

Osman BAŞBUĞ ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi-DETTO Koordinatörü Prof.Dr. Hasan SELİM takımlar ile görüşerek şans dilediler.
Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde DEPARK BAMBU
Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi organizasyonunda
tüm dünya ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Google
Hash Code Challenge ön eleme heyecanı gece geç saatlere kadar devam etti. Mücadeleye katılan 20 takımımızdan
12’si Türkiye sıralamasına girmeye hak kazandı.
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Google Hash Code Nedir?

Robokod Projesi ve First Lego League
Turnuvası Heyecanı

Robokod Projesi Kapsamında Öğrencilerle Bir
Araya Geldik
İzmir Kalkınma Ajansı - İZKA ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-MEB işbirliğinde yürütülen “İzmir Robotik Eğitimleri
Projesi” kapsamında Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi-DEPARK ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi-DETTO

tanıtmaları ile başladı ve ‘Dijitalleşme ve Teknoloji’ paneli
ile devam etti. Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri ve
teknopark firmalarından girişimcilik hikayelerinin yer aldığı panel sonrasında, ekipler proje sunumlarını gerçekleştirdi. Uzman ekibimiz turnuvaya hazırlanan ekiplerle fikir
alışverişi yaparak onları motive ettiler.

olarak 9 devlet okuluna destek verdik.

Türkiye’nin Bilim Kahramanları İzmir’de Yarıştı

Girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi için çıktığımız yolda

First Lego League (FLL) Turnuvası çerçevesinde yürütülen

girişimcilik yeteneği olan gençlerin gelişimine erken yaş-

çalışmalar kapsamında, İzmir’deki devlet okullarından tur-

lardan başlayarak katkı sağlamak üzere 9 okuldan gelen

nuvaya katılan 22 takımdan 220 öğrenci, 44 öğretmen, 22

öğrencilerle, 16 Mart 2020 Perşembe günü bir araya ge-

mentor, 44 üniversite öğrencisi ve ilgili okulların müdürle-

lindi.

rinin iştirakiyle Robokod İzmir Girişimcileri Buluşması ger-

Etkinlik DEPARK Genel Müdürü Osman BAŞBUĞ ve DETTO
Koordinatörü Prof. Dr. Hasan SELİM’in DEPARK/DETTO’yu

çekleşti. DEPARK/DETTO olarak Robokod Projesi kapsamında desteklediğimiz okullardan bir ortaokul ve üç lise farklı
kategorilerde ödüller kazandı.
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15 Şubat 2020 tarihinde Fuar İzmir’de gerçekleştirilen ve

ğü projede yer alan okul, öğretmen ve öğrencilerin koor-

Bilim Kahramanları Derneği’nin organize ettiği Ortaokullar

dinasyonunu sağlamıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve

turnuvasında, 30 Ağustos Ortaokulu (Robokod Kozmos Ekibi) en iyi araştırmacı ve en iyi koç ödülü alırken, 16 Şubat
2020’de gerçekleştirilen ortaokullar turnuvasında Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu (Robokod Kahramanları)
turnuva üçüncüsü oldu. Ayrıca, aynı takım, Ulusal Turnuvaya katılmaya ve Amerika’da düzenlenecek olan ‘Global
Innovation Award’ yarışması için Türkiye aday adayı olmaya
hak kazandı.
23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen Liseler turnuvasında ise Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi (Robokod Bufalo) ‘En İyi Strateji ve Yenilik Ödülü’nü kazanırken, Şehit
Üsteğmen Çok Programlı Anadolu Lisesi (Robokod İzmir
Girls) ‘İlham Verici Takım Ödülü’nü kazandı ve ulusal turnuvaya katılım hakkı elde etti. Buca Süleyman Şah Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi ise ‘En İyi Robot Ödülü’nü aldı ve
şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
İzmir Ekosistemi Bir Araya Geldi
Proje kapsamında İZKA, İzmir için tüm paydaşlarıyla birlikte oluşturmuş olduğu “Bilgi, Yenilik Ve Tasarım Üreten
Şehir” vizyonuna katkı sağlarken, İl Milli Eğitim Müdürlü-

Teknoloji Transfer Ofisleri ise, hedef kitleleri olan bilimsel
yetkinliği yüksek, girişimcilik niteliklerine sahip gençlerin
gelişimine erken yaşlardan başlayarak katkı sağlamak üzere
projenin yönetim rolünü üstlenmişlerdir.
Bilim Kahramanları Derneği’nin organizasyonunu üstlendiği FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and
Technology) Lego League turnuvası, 9-16 yaş arası çocuk
ve gençlerin kendilerini geleceğin topluma duyarlı bilim
insanı ve mühendisi olarak görmelerini sağlayan, dünyada
98 ülkeden 40.000’in üzerinde takımın katıldığı bilimsel
içerikli uluslararası turnuvanın Türkiye ayağını oluşturmaktadır.
Tüm turnuvalara katılım gösteren DEPARK ve DETTO yöneticileri bu ekosistemin bir parçası olmanın gururunu yaşadıklarını ve geleceğin yaratıcı ve girişimci bireylerinin
yetişmesine katkı sağlamanın heyecanı içinde olduklarını
ifade ettiler.
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DEPARK, DETTO ve
BAMBU web siteleri
yeni yüzleriyle sizlerle

www.dokuzeylultto.com
www.bambu.depark.com
www.depark.com
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Firmalarımızın Başarıları

İltema Ar-Ge - Isıya Dayanıklı
Kumaş Teknolojisi
Özel bir solüsyonla kaplanan fiberler dokuma yöntemiyle

sinde yüksek enerji tasarrufu ve maliyet avantajı sağlarken

bir araya getirilerek düşük voltajlarda çalışabilen, esnek,

uzak kızılötesi ışıma ile ısınma sağlayarak insan vücudunda

hafif, diğer malzemelerle uyumlu, uygulanması kolay, ko-

faydalı etkiler de oluşturabiliyoruz. Hafif, diğer malzemeler

rozyon dayanımı yüksek ısıtıcı kumaşlar üretiliyor ve bu ku-

ile uyumlu çalışabilen, tekstil bazlı ısıtıcı kumaşlarımız es-

maşlar farklı ihtiyaçlara yönelik olarak endüstriyel alanlara

nek yapısı ve tasarım esnekliği sayesinde ısıya ihtiyaç du-

uygulanıyor.

yulan her alanda çözüm ortağı olabilir. Kurulduğumuzdan

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa EROL,
2011 yılında ‘Isı Yayan Polimerik Malzemeler’ konulu
doktora teziyle geliştirdiği ısı yayabilen kumaşla, ABD ve
Güney Kore’deki muadillerinden daha az enerji tüketerek

beri Ar-Ge laboratuvarlarımızda çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl içerisinde yaptığımız bir yatırımla kendi
makineleşme sürecimizi başlatmış ve bir üretim tesisine
geçerek üretimi de kendi bünyemize almış bulunmaktayız.

daha uzun süre ısı sağlayan bir teknoloji geliştirmeyi başardı ve Ayhan PREPOL ile Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme
Bölgesi-DEPARK firmalarından İltema İleri Teknoloji Malzeme Ar-Ge San.Tic.Ltd. Şti.’yi kurdu.
Ayhan PREPOL ile İltema Ar-Ge hakkında ve geliştirdikleri
ürün ile ilgili konuşma fırsatı bulduk.

Firma hakkında ve geliştirdiğiniz ürün ile ilgili
detaylı bilgi verebilir misiniz?
Ürünün Ar-Ge çalışmalarına 2012 yılında başladık ve 2014

Ürünlerinizden hangi sektörler faydalanıyor?

yılında patentini ve bu patent ile bağlantılı 2 adet faydalı

Otomotiv endüstrisi, elektrikli araçlar, savunma sanayi,

modelin tescilini sağlayarak ürünün teknolojik ve yenilikçi

açık alan ve kış sporları malzemeleri, ev tekstili, çatı/tente

yönünü kanıtladık. Ürünün prototipinin çıkması ve çeşitli

gibi yapı malzemeleri başta olmak üzere medikal, promos-

alanlarda sergilenmesinden sonra, 2016 yılında TÜBİTAK

yon ürünleri, enerji sektörü gibi bir çok alanda ürünümüzün

desteği alarak DEPARK’ta İltema Ar-Ge firmasını kurduk.

uygulamalarını gerçekleştirmiş ve olumlu sonuçlar alarak

Firmamızın ana işi ısıtıcı kumaş üretmek ve tedarikini sağ-

çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Bu sektörleri örneklerle

lamaktır. İstenilen sıcaklık ve voltajda ısıtıcı kumaşlar ta-

detaylandıracak olursak; Otomotiv sektöründe ülkemizde

sarlayabiliyoruz.

tamamı ithal edilen koltuk ısıtma sistemlerine alternatif

Düşük voltajlarda istenilen sıcaklıkların karşılanması saye-
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olacak şekilde tekstil bazlı ve uygulanması kolay koltuk ısıt-

ma sistemi geliştirdik. Mevcut sistemden çok daha az enerji

maşlarımızla aracın iç kabininin, koltukların ve hatta ba-

tüketen, hafifliği ile araçların ağırlığını düşüren ve yapısı

tarya sisteminin kaplanmasıyla aynı ısı ihtiyacını çok daha

nedeniyle kullanıcıya konfor sağlayan koltuk ısıtma ped-

az enerji harcayarak karşılayabiliyoruz. ISUZU firması ile
gerçekleştirdiğimiz ısıtmalı elektrikli minibüs projesi ile bu
iddiamızı kanıtlamış ve projenin bir çıktısı olarak elektrikli
araçların yol ömrünü %40 oranında artırdığımız sonucunu
aldık. Bir diğer sektör ise giyilebilir ürünler, savunma sanayi ve açık alan malzemeleri. Tasarım esnekliği sayesinde
taşınabilir şekilde kullanımını sağlayabildiğimiz kumaşlarımızla yelek, ceket, ısınma pedleri, çadır, uyku tulumu vb.
ürünlerin prototiplerini gerçekleştirdik. Vücut ısısını ihtiyaç duyulan seviyelerde tutacak şekilde tasarladığımız kumaşlarımızla aynı zamanda uzak kızılötesi ışıma ile ısınma
sağlayarak medikal alanda da kullanılabilecek bel ısıtma
kemeri gibi prototipler geliştirdik. Bu alanda, gerek savunma sanayi gerekse giyilebilir ürünlerin üreticileri ile temasa
geçerek atılımlarımızı gerçekleştirdik ve pazara giriş yaptık.
Ev tekstili konusunda herkesin aşina olduğu ancak kullanışsız ve aslında zararlı olan elektrikli battaniyelerin bir

lerimiz ile ülkemizde bu alandaki ithalatın önüne geçerek

muadilini geliştirmek için yapmış olduğumuz çalışmalarda

yerli teknolojiyle söz konusu ihtiyacı karşılamak için yola

insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ürünleri ortaya koyduk ve bu alanda yine kumaşlarımızın yatak, alez, koltuk
gibi ev içerisinde temas noktasında çok verimli ısınma sağlayacak noktalarda uygulamalarını gerçekleştirdik. Çatılarda ve tentelerde oluşan buzlanmaların yol açtığı sorunların
önüne geçilmesi amacıyla tarafımıza gelen taleplerle çatı
ve tentelerde kumaşlarımızın kullanılarak bu alanda meydana gelebilecek buzlanmayı ve buna bağlı olumsuzlukları
giderdik.

çıktık. Bu yolda ilk müşterilerimizi kazanmakla birlikte yurt
içinden ve yurt dışından üreticilerle de görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu alanda AB standartlarına uyum sürecimizi de tamamlamış bulunmaktayız. Otomotiv ile bağlantılı
ve günümüzün en popüler sektörlerinden biri olan elektrikli araçlarda ise ısınma konusu fosil yakıtlı araçlardan çok
daha büyük bir sorun. Batarya sistemi ısıtılmayan elektrikli
araçların çalışmaması, mevcut ısıtma sistemleri ile soğuk
iklimlerde toplam enerjinin neredeyse yarısının ısınma sistemine harcanması bu araçların yol ömrünü azaltmaktadır.
Geliştirdiğimiz teknoloji ile düşük voltajlarda çalışan ku-

Ürünlerinizi ihraç ediyor musunuz? İhracat
rakamlarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Evet, yerli teknolojilerin ihraç edilmesi çok önem verdiğimiz bir konu ve biz de bu alanda daha çok ürün ihraç etmek
için çalışmalar sürdürüyoruz. Almanya, İngiltere, İrlanda ve
Kazakistan’da atılımlarımızı gerçekleştirdik ve ürünlerimizi
ihraç ettik ve şu ana kadar yaklaşık 35.000 Euro ihracat
geliri elde ettik. Yaptığımız ihracatlarda kumaşlarımız otomotiv, savunma sanayi ve tentelerde kullanıldı, ancak bu
ihracatları pazara giriş olarak düşünebiliriz. Bu pazarlarda
yakaladığımız müşterileri kaybetmeden ve üstüne yenile11

rini ekleyerek ihracatımıza devam edeceğiz. Bu bölgeler
dışında, yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde bir
atılım gerçekleştireceğiz. Diğer hedefimiz ise Kuzey Avrupa
ülkeleri ve Rusya.

İleriye dönük plan ve projeleriniz nelerdir?
Standardizasyon ve tasarım süreçlerini tam anlamıyla bitirerek pazara hazır hale getirdiğimiz ısıtıcı kumaşlarımızı
öncelikle hedef ülkelerde daha sonra ise dünyanın her yerine ihraç etmek planlarımız arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Bu süreç içerisinde, pazardaki büyümeyle birlikte üretim
tesisimizi genişletmek ve yeni istihdam yaratmak istiyoruz.
İleriye dönük projelerimizde ise elektrikli araçlarda batarya
sistemlerine yönelik özel bir sistem geliştirmek var. Ayrıca,
Ar-Ge çalışmalarına başlamış olduğumuz mevcut ürünümüzün zıttı olan soğutucu kumaşları aynı kalite ve standartlarda üretmek için yola çıkmış bulunuyoruz. Bu süreci
tamamlayarak ve geliştirdiğimiz teknolojileri yapay zeka
ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerle birleştirerek her
sektör için fonksiyonel ve uygulanabilir bir kumaş geliştirmek vizyonumuzda önemli bir yer tutuyor.
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Firmalarımızın Başarıları

ProManage ile Dijital Çözümler DORUK

Sanayi kuruluşlarında üretim operasyonlarının dijital

çevik, kaliteli ve verimli yönetmeleri için yazılım ve do-

araçlar ile yönetilmesi konusunda yazılım ve donanım çö-

nanım araçları geliştirmek, yani sanayiyi dijitalleştirmek

zümleri üreten, sanayicilerin dijital dönüşüm yolculukla-

hedefiyle kurulmuştur. Bu hedef, firmanın kuruluşundan

rında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayan, 22 yıllık

15 yıl sonra, 2013 yılında dünyanın gündemine oturan

bir teknoloji firması olan Doruk, Eylül 2019’dan itibaren

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konularında ilkler arasına

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi-DEPARK’ta Ar-

girmiştir.

Ge çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli teknolojiler ile
üretim tesislerini dijitalleştirerek üretim hızı, verimlilik ve
rekabetçilik alanlarında çözüm sunulan firmalara iyileştirmeler sunmaktadır.
Doruk, 1998 yılında sanayicilerin üretimlerini daha hızlı,

Türkiye’nin sanayide dijitalleşme alanındaki ilk Ar-Ge
çalışmalarını gerçekleştiren teknoloji şirketleri arasında
olan Doruk, endüstriyel işletmelerin üretim operasyonlarının dijital olarak yönetilmesi için akıllı ve dijital üretim
yönetimi sistemleri geliştirip, fabrikaların gerçek duru-
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mundan otomatik geri bildirimler alarak yeni kararlar ve-

artışı sağlayan ProManage, maliyetlerin azalmasına ve teslim

rebilen akıllı üretim yönetimi sistemi olan ProManage ile

sürelerinin önemli ölçüde kısalmasına imkan tanıyor. Oto-

işletmeleri akıllı fabrika ve dijital fabrika olarak da adlandı-

motiv, beyaz eşya, plastik, ilaç, kimya, gıda ve ambalaj başta

rılan yapıya dönüştürmektedir.

olmak üzere pek çok farklı sektöre yüksek teknoloji çözümler

IoT, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve makine öğrenmesi
teknolojileri ile tamamen entegre olan dünyadaki ilk ve tek

ProManage ve beraberinde sunduğu danışmanlık hizmetleri

üretim yönetimi sistemi ProManage, Production ve Mana-

ile işletmelerin üretim yönetimi operasyonlarını dijitalleştir-

gement kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Sanayi-

mesi sadece 4 ila 8 hafta sürüyor ve sanayiciler dijital ve akıl-

cilerin kendilerini sürekli ve otomatik olarak geliştirebil-

lı üretim yönetimi sistemi ProManage’ı kullanmaya başladık-

mesini sağlayan ProManage, bu doğrultuda işletmelerin

tan yaklaşık 2 ay sonra bu sistem için yaptıkları yatırımı geri

dar boğazlarını, zayıf yönlerini, gelişime açık noktalarını

kazanabiliyorlar. 2 ay sonunda yüzde 20’ye varan oranda ve-

sürekli olarak gösteren ve bu açıkların iyileştirilmesi için

rimlilik artışı sağlayarak, aynı miktarda makine, ekipman ve

işletmeyi uyarı mesajları ve farklı yollarla bilgilendiren bir

insan gücü ile üretim miktarının iki katına çıkmasına kadar

sistemdir. Bu sistemle dünya genelinde binlerce üretim

ulaşan artışlar ortaya çıkabiliyor. Üretim yöneticileri karlılık

yöneticisinin taleplerini karşılamaktadır. Uluslararası stan-

ve üretim hızında sıra dışı başarılara imza atabilmektedirler.

dartlara uygun işlev ve kaliteye sahip ProManage sistemi,
300’den fazla öncü sanayi kuruluşunda 22 yıldan bu yana
sürekli geliştirilerek kullanılmaya devam etmiştir.

ProManage’in Avantajları
ProManage imzalı ürün ve çözümler üretim planlama, üretim
izleme, üretim performans takibi, duruş ve kayıp analizleri
yaparak işletmenin kayıplarını bulma ve yok etme fırsatı sunuyor, fabrikalar ve üretim işletmelerinde hız ve verimlilik
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getiriyor.

ProManage’ı kullanan firmalar, üretimlerini daha verimli ve
çevik hale getiriyor, kayıplarını tespit edip azaltarak maliyetlerini ve rekabetçiliklerini daha iyi yönetebiliyor. ProManage
ile Türk sanayiciler dünya firmaları ile rahatlıkla rekabet edebiliyor ve kendi sektörlerine yön vererek liderlik yapabiliyor.
Doruk ve Çözümlerinin Başarı Hikayeleri için:
www.promanage.com.tr

Bir Patent Öyküsü

Elektromekanik Düşük Ayak Ortezi
Yapılanması - Ortez Patent

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri

romekanik Düşük Ayak Ortezi Yapılanması-Ortez Patent’

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

projesi geliştirilmiştir.

Dr. Hasan HAVITÇIOĞLU, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Bora UZUN ve aynı
anabilim dalında doktora ve yüksek lisans öğrencileri ve
ortez-protez teknikeri Özgür ŞAMPİYON tarafından ‘Elekt-

Dokuz Eylül Üniversitesi hak sahipliğinde Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi-DETTO koordinasyonunda patent başvurusu yapılan ürünün nasıl geliştiğini Dr. Bora UZUN’dan
dinledik.
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Ürün Nasıl Gelişti?
Düşük ayak; kişinin değişik nedenlere bağlı olarak ayağını, yürümenin değişik fazlarında kontrol edememesi
(özellikle de ayağın bilekten yukarıya doğru kaldırılmasını
kontrol etme yeteneğinin kaybolması) olarak adlandırılan

nında, ayağın hareketini sağlayabilmek için sinir uyarımı
yoluyla çalışan, topuğun yerden kalkmasıyla sinirin uyarılması ve bunun sonucunda da ayağın ön kısmının yukarı
kaldırılmasıyla yürüyüşü sağlayan elektromekanik sistemler mevcuttur.

klinik tablodur. Düşük ayağı olan kişi yürürken ayak par-

Düşük ayak için kullanılan standart ortezler topuktaki

maklarını yerden kaldıramadığından parmaklarını yerde

sağlam sinirlere sinyal göndererek ayağın kaldırılmasını

sürüyerek yürür, normal yürümesi bozulur ve kontrolsüz

sağlar. Ancak, sinirler tamamen hasarlı ise sinyal iletimi

olur. Ayağının bir yerlere takılmasından, ayağını sürü-

olamayacağından ortez işlevini yerine getiremez ve hasta

mekten ve hızlı yürüyememekten şikâyetçi olabildiği gibi

yürüyemez. Fakat, bizim geliştirdiğimiz elektromekanik

ayrıca yokuş çıkmak, inmek ve merdiven çıkıp inmek güç

düşük ayak ortezinde sinirle herhangi bir bağlantımız

olabilmektedir. Bu yaşamın her alanını olumsuz etkileyen

bulunmamaktadır. Sinirin durumu ne olursa olsun ayağın

bir durumdur. Kısıtlanan bütün bu hareketlerden dolayı

hareketi geliştirdiğimiz sistem sayesinde kolaylıkla sağla-

kişinin yaşam kalitesinde düşüş yaşanır. Bu ürünü, kişinin

nabilmektedir.

yürüyüşünü kontrol edebilmesini sağlamak ve dolayısıyla

Elektromekanik düşük ayak ortezinde sinirlerden bağım-

yaşam kalitesini artırabilmek amacıyla geliştirdik.

sız olarak topuğun yerden kalkmasıyla sensörler devreye
girer ve içindeki mekanizma ayağın ön kısmını kaldırır,
bu sayede adım atma gerçekleşir ve kişi artık yürüyebilir.

Cihazın bir çalışma sistematiği mevcut mudur?
Cihazımızın çalışma prensibi şöyle diyebilirim; cihaz, yürüyüşün fazlarından olan salınım dediğimiz yani topuğumuzu kaldırdıktan sonraki fazda ayak bileğimizin dolayısıyla parmaklarımızın yukarı gelmemesi nedeniyle oluşan
sorunu, yürüyüş sırasında doğru zamanda devreye giren
bir mekanizma yardımıyla düzeltmeyi hedeflemektedir.
Doğru zamanda ayak bileğini olması gereken açıda yukarı
doğru çeken yani tıbbi tabirle doğru zamanlamayla dorsi-fleksiyon hareketi yaptıran bir tasarımı vardır. Düşük
ayak sendromu yaşayan hastalarda mevcut tedavi sistemi,
ayakta sağlıklı sinirler olmasını zorunlu kılar. Fakat elektromekanik düşük ayak ortezi, sinirle hiçbir bağlantısı ol-

Ürünü günümüzde kullanılan Ortezlerden
farklı kılan nedir?
Düşük ayak rahatsızlığında kullanılan ortezler iki gruba
ayrılabilir. Birinci grupta herhangi bir mekanik ve elektronik sistem bulunmayan “afo” dediğimiz Polietilen malzemeden üretilen ve ayak bileğinin belli bir açıda sabit
durmasına yarayan ortezler kullanılmaktadır. Bunun ya-
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madan, tamamen hasarlı sinirlere sahip işlevsiz bir ayağı
bile yürüyebilir hale getirmektedir.
Yaşam kalitesini doğrudan arttıracak olan elektromekanik
düşük ayak ortezi hayata sağlıklı adımlar atmanın güvencesidir.

Bir Proje Öyküsü

İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi
Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Mü-

yapı desteği ile sahada izlemi gerçekleşecek, böylece “İz-

dürlüğü işbirliği ile yürütülen ve İzmir Kalkınma Ajan-

lenebilir Yaşlı Bakım Projesi” kapsamında eğitim alan öz

sı-İZKA tarafından sosyal uyumun geliştirilmesine yöne-

bakıma destek elemanlarının aldıkları eğitimin sahadaki

lik küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında

performansları üzerine etkisinin değerlendirilmesi yapıla-

destek almaya hak kazanan TR31/18/SUGA01/0036 refe-

cak ve sonuçların analizi rapor edilecektir.

rans numaralı “İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi” özverili
bir şekilde sürdürülmektedir.

Ülkemizde artan yaşlı nüfusa paralel olarak yaşlılara hizmet veren kurum ve kuruluşlar yanında yetişmiş personel

İzmir Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde 28 Kasım 2018’de,

ihtiyacı da artmaktadır. Yaşlı birey ile çalışacak olan ka-

projeyi Dokuz Eylül Üniversitesi adına Tıp Fakültesi Fizik

lifiye elemanların yaşlı sağlığı ve verilecek hizmetler ko-

Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

nusunda eğitimi önem kazanmaktadır. Yaşlı nüfusun hızla

Dr. Banu DİLEK ile İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

artması, gerek yaşlanan insanlar gerekse bu insanların ih-

Dr. Mehmet YAVUZ imzaladı. Projeye Dokuz Eylül Üniver-

tiyaç duyduğu hizmetlerin sunumu bakımından devlet ve

sitesi öğretim üyeleri ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer

toplum açısından yaşlılara yönelik hizmetlerin ele alınma-

Ofisi-DETTO uzman ekibi destek vermektedir.

sını zorunlu kılmaktadır. Üniversitemiz bu proje ile örnek

İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi’nin genel amacı yaşlı bireylere yönelik evde bakım hizmeti kalitesini arttırmak

bir süreci devam ettirerek sağlık harcamaları konusunda
ülkemize katma değer yaratmaya devam edecektir.

için kalifiye insan gücü yetiştirerek ve bakım hizmetinde
teknoloji desteği kullanarak yaşlının sosyal uyumunun
sağlanmasıdır. 24 ay sürecek proje ile yaşlı bakımı verecek kişiler eğitilecek ve eğitim alanlara mesleki beceri kazandırılacaktır. Ayrıca, bakım alan yaşlının sağlıklı olarak
hayatına devam etmesi sağlanacaktır. Böylelikle, sağlık
harcamalarında azalma ve yaşlının ve ailenin yaşam kalitesinde artış sağlayarak, uzun vadede kazanımlar sağlamak amaçlanmaktadır.
On altıncı ayını tamamlayan projede evde bakım hizmeti verebilecek 60 kursiyer eğitimini tamamlamış ve MEB
onaylı 305 saatlik sertifikasyonla hasta öz bakıma destek
elemanı olmaya hak kazanmıştır. Dördüncü eğitim grubunun Nisan ayı içinde eğitimlerini tamamlaması ile toplam-

*Proje faliyetlerini
izlenebiliryaslibakim.deu.edu.tr
adresinden takip edebilirsiniz.

da 80 kişilik kursiyer eğitimlerini bitirmiş olacaktır.
Eğitim aşamasından sonra tüm kursiyerlerin mobil alt
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AB Çerçeve Programları’na Yönelik Yeni Destek Mekanizmaları:
Yabancı Araştırmacı Seyahat Desteği ve Ağlara Üyelik Desteği
Avrupa Komisyonu ile yürütülen müzakereler sonucunda,

bu yolla ülkemizin programdaki başarısı ile Türkiye Araş-

ülkemizin Ufuk2020 Programı’na 2020 yılı için ödenme-

tırma Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasındaki uyumun

si gereken son taksit olan 77,8 Milyon Avro miktarındaki

artırılması amaçlanmaktadır.

katkı payından muaf tutulması sağlanmış ve ilgili katkı
payının ülkemiz araştırmacıları için yeni destek programları sunularak kullanılmasına karar verilmiştir. İlgili karar
doğrultusunda, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı faaliyetleri kapsamında tasarlanmış ve yürütülmekte olan destek programlarına Şubat ayı itibariyle iki
destek programı daha eklenmiştir.
Yabancı Araştırmacı Seyahat Desteği, AB ÇP’de en az bir
tane çok ortaklı proje yürütmüş olan, yurtdışında yerleşik

Ağlara Üyelik Desteği ile AB Çerçeve Programları çerçevesinde sunulan proje önerilerine dâhil olunmasında ve AB
Çerçeve programları önceliklerinin belirlenmesinde etkili
olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Proje başvurularınız ile ilgili sorularınızı ve randevu
taleplerinizi detto@deu.edu.tr adresinden Dokuz
Eylül Teknoloji Transfer Ofisi’ne iletebilirsiniz.

koordinatör kuruluşların proje yürütücülerinin ve yurtdışında yerleşik ERC baş araştırmacı veya panelistinin
Türkiye’de yerleşik kuruluşları ziyaret etmeleri için tasarlanmıştır. Destek ile Türkiye’de yerleşik kuruluşların AB
Çerçeve Programlarında daha fazla projede yer almaları ve

TÜBİTAK – NSTDA (Tayland) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı
TÜBİTAK ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma

maksimum 720.000 TL araştırma desteği, Tayland’daki

Ajansı (NSTDA) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçe-

araştırmacılar içinse NSTDA tarafından proje süresi bo-

vesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

yunca 3.6 Milyon THB destek sağlanacaktır. Maksimum

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bi-

proje süresi 36 ay olabilmektedir.

lim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Tay-

İlgili çağrı kapsamında 3 ortak projenin desteklenmesi

land’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacılar

öngörülmektedir.

ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek
taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.
Söz konusu ortak projeler yalnızca aşağıdaki öncelikli

Detaylı bilgi için:

tematik alanlarda desteklenecektir:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/du-

-Gıda Güvenliği & Tarım
-Biyomateryaller, Biyotıp, İlaç
-Sensörler
Son Başvuru Tarihi: 8 Haziran 2020
Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye’deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca
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yuru/tubitak-nstda-tayland-ikili-isbirligi-cagrisi-acildi-0
Proje başvurularınız ile ilgili sorularınızı ve randevu
taleplerinizi detto@deu.edu.tr adresinden Dokuz
Eylül Teknoloji Transfer Ofisi’ne iletebilirsiniz.

ECSEL Ortak Girişimi 2020 Yılı Çağrısı Açıldı
ECSEL (Electronics Components and Systems for European Lea-

-Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan Üniversite/Araştırma

dership) Ortak Girişimi tarafından 5 Şubat 2020 tarihinde açılışı

Merkezleri/Sanayi Kuruluşları ve KOBİ’ler; TÜBİTAK tarafından

ilan edilen 2020 yılı çağrısının 1. Aşama başvuruları başladı.

1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasite-

Uluslararası başvuru sürecinde, ECSEL projelerinde Türkiye’den

sinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına

de kurum ve kuruluşlar yer alabilmekte. Türkiye ulusal paydaşla-

Yönelik Destek Programı” kurallarına uygun şekilde destekle-

rı için çağrıyı toplam 5 Milyon Avro bütçeyle destekliyor.

necektir. Uluslararası başvurunun yanı sıra TÜBİTAK’a 12 Mayıs

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Uluslararası proje önerileri bağımsız uluslararası bilimsel
değerlendirme panelleri vasıtasıyla değerlendirilecektir. Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama proje başvurusu (Project
Outline), koordinatör tarafından 5 Mayıs 2020 tarihine kadar
“Funding and Tenders Portal” üzerinden elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.
Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi, Avrupa Komis-

2020 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.
gov.tr) üzerinden ECSEL birinci aşama başvurusunun ve elektronik imzalı halinin iletilmesi gerekmektedir. Çağrı, PBS üzerinde
“Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.AŞAMA)” başlığı altında
“ECSEL -2020 1. Aşama” olarak yer almaktadır. ECSEL-2020 Çağrısına özel olarak, TÜBİTAK tarafından “1071 Programı” kapsamında bir proje için verilebilecek maksimum bütçe üst limiti (PTİ
ve kurum hissesi dahil olacak şekilde) 3 Milyon Avro ile sınırlıdır.

yonu ve kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı

Detaylı için:

kurum tarafından ve ilgili kurumun yerel mevzuat ve esaslarına
göre desteklenecektir. Ulusal destek başvuruları şu şekilde ger-

https://h2020.org.tr/tr/haberler/ecsel-or-

çekleşecektir:

tak-girisimi-2020-yili-cagrisi-acildi

TÜBİTAK ile Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD)
Arasındaki İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı
Türkiye ile Moldova arasında bilim ve teknoloji alanlarında
işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve ilk çağrıya çıkılan 2530 - TÜBİTAK ve Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) İkili İşbirliği Programı
kapsamında iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

Başvuru Sistemi
Türkiye’deki araştırmacılar başvurularını TÜBİTAK’ın elektronik başvuru sistemi olan http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
adresinden yapacaklardır. Sistemden elde edilecek İngilizce ortak başvuru formunun en fazla 30 sayfa olacak şekilde
doldurularak diğer gerekli belgelerle birlikte 15 Mayıs 2020

Çağrı kapanış tarihi: 15 Mayıs 2020

tarihine kadar sisteme yüklenmesi ve başvurunun tüm yetkili

Çağrı için aşağıdaki tematik işbirliği alanları belirlenmiştir:

kişiler tarafından 22 Mayıs 2020 tarihine kadar elektronik

1) Mühendislik ve Teknoloji

imza ile imzalatılması gerekmektedir. Başvuru formatının

2) Tıp ve Sağlık Bilimleri

detayları için buraya tıklayınız.

3) Tarım
4) Çevre

Çağrı Detayları için:

Bütçe üst limiti Türkiye’den başvuran araştırmacılar için pro-

https://www.tubitak.gov.tr/sites/defa-

je başına Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en
fazla 720.000 TL’dir.

ult/files/3125/joint_call_for_proposal_
tubitak_nard_february_2020_final.pdf
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Üniversitemiz ev sahipliğinde,

DEPARK/DETTO olarak FG Group,

İzmir Üniversiteleri Platformu’nun

Wiser Wash ve Wiser Tech firmalarının

organizasyonunda gerçekleştirilen,

yöneticileri ile Üniversite-Sanayi işbirliği

Teknoloji Günleri etkinliğine katılım

konusunda kapsamlı bir görüşme

gösterdik.

gerçekleştirdik.

DEÜ Bergama Meslek Yüksekokul

DEPARK/DETTO olarak Fortius

Müdürü Prof. Dr. Ali Topal, DEPARK/

Phermaceutical firması ile ‘İlaçta

DETTO’yu ziyaret etti. Olası işbirlikleri

Millileştirme ve Ticarileşme

üzerine değerlendirme toplantısı

Çalışmaları’ üzerine işbirliği

gerçekleştirildi.

toplantısı gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO uzmanları ve
yöneticileri olarak öğretim
üyelerimizle birlikte, ÜniversiteSanayi İşbirliği çalışmalarımız
kapsamında Franke firmasını
ziyaret ettik.

20

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde gerçekleştirilen ‘Akıllı
Şehirler ve Belediyeler Kongre ve
Sergisi’ne DEPARK/DETTO olarak
katılım gösterdik.

BAMBU girişimcilerimizle ‘Teknopark
Avantajları ve Yükümlülükleri
Bilgilendirme Toplantısı’nda bir
araya geldik.

DEPARK/DETTO olarak Manisa Elginkan
Vakfı’nı ziyaret ettik. Olası işbirlikleri
üzerine değerlendirme toplantısı
gerçekleştirdik.

BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka
Merkezi mentorlarımız ile yeni dönem
mentorluk süreci ve işleyişi hakkında
toplantı gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO Üniversite-Sanayi İşbirliği
kapsamında, DEÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü
öğretim üyeleri ile Veritas firması Ar-Ge
Mühendisleri, projeler ve olası işbirlikleri üzerine
fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldi.

DEPARK/DETTO hakkında bilgilendirme
yapmak için DEÜ Hemşirelik Fakültesi
akademisyenleri ile bir araya geldik.

DEPARK/DETTO öncülüğünde Franke
Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve
Tic. A.Ş. ile Dokuz Eylül Üniversitesi
arasında Üniversite-Sanayi İşbirliği
Protokolü imzalandı.
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www.depark.com
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Oyun
Yazılım-Bilişim
Sağlık - Iot
Çevre & Enerji
Teknik Tekstil
Ulaştırma
başta olmak üzere
Ar-Ge ve yenilik
içeren iş fikirlerini
bekliyoruz
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