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İhtiyaçları Trampa Eden Gerçeklik
Küresel Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı tablo
nedeniyle yakın gelecekte, sağlık sektöründe faaliyet
gösteren ve bu alana dolaylı yoldan hizmet sunan firmaların Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapacağını; patent ve
faydalı model sayısında artış yaşanacağını öngörüyoruz.
Bu yaklaşımımızın temel nedenini, günümüz ihtiyaçlarını trampa eden, diğer bir ifadeyle değiştiren gerçeklik, yani insan sağlığını tehdit eden salgın oluşturuyor.
Burada, hem iş dünyası için pandeminin olumsuz etkilerinin neden olduğu mecburi bir zihinsel dönüşümden
hem de toplumsal beklentilerden bahsediyoruz. Hatta;
işletmelerin orta ve uzun vadedeki planlarında inovasyon kültürüne ve bilim dünyasına yüklediği sorumluluğun salgın ekonomisinde hareket alanı kazanacak yeni
buluşları tetikleyebileceğini de düşünüyoruz.
Bu bağlamda üniversite sanayi işbirliğini, ‘yeni normal’
kavramı üzerinden ele aldığımızda, karşımıza akademik
çalışmaların önemi çıkıyor. Kısacası bu salgın, ihtiyaçları
şekillendirirken; firmalar da bilimsel araştırmalara odaklanıyor. Dolayısıyla mevcut işbirliklerini yeni bir model
ekseninde ele almak, işletmeler açısından tercihin ötesinde zorunluluk haline dönüşüyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi olarak; DEPARK, DETTO ve
BAMBU Kuluçka Merkezlerimizde salgın ve sonrası için
planlamalar yapmanın; girişimleri, projeleri ve firmaları

desteklemenin her zamankinden daha önemli olduğuna
inanıyoruz. Çünkü bu fikrimizin temelinde, sosyal ve iktisadi hayatımızın hemen her alanında süregelen tüketim anlayışının yakın gelecekte farklılaşacağı gerçeği yer
alıyor. Şu anda, belki de medikal/sağlık ürünü imalatı
yapan firmaların koronavirüsün bulaş riskini düşürebileceği ve aynı zamanda bu ürünlerle araçlardaki filtre
sistemine yönelik çözümler üretebileceği bir dönemi yaşıyoruz. İlaç firmaları tarafından yıllar içinde geliştirilecek ve virüs ile mücadelede etkili olacak solüsyonların
burun spreylerinde kullanılabileceği bir geleceği hayal
ediyoruz. Bu sebeple Ar-Ge temelli ve üniversite destekli çalışmaların daha da ön plana çıkacağını bugünden
söylememiz mümkün oluyor. Elbette bu tarz girişimlerde
finansman bulma olasılığının yüksek olacağını; projelerin kamunun imkanlarından, hibelerinden veya desteklerinden faydalanma ihtimallerinin artacağını belirtmeye dahi gerek bulunmuyor. Eğer uluslararası rekabette,
dikkat çeken faktörlerden birisi patent sahibi olmak ise
iş dünyamızın akademi ile diyaloğunu daha fazla geliştirmesi gerekiyor. Burada stratejik bir yaklaşım içinde
bulunmak taraflar açısından önem taşıyor; sertifikalı ve
akredite edilmiş süreçler ön plana çıkıyor.
Üniversite olarak sağlık, fen ve mühendislik bilimlerinde
uluslararası yetkinliklere sahip olmamız; sektöre/firmalara danışmanlık hizmeti verecek nitelikli insan gücünü
bünyemizde barındırmamız, kurumumuzun tercih edilme
noktasındaki artılarını teşkil ediyor. Firmaların elde edeceği çıktılar, ülkemizin kalkınma hamlesine güç vereceği
gibi; bilim dünyamıza da özel sektör deneyimini aktarma
fırsatı sunuyor.
Bu nedenle firmalarımıza, özellikle salgın şartlarında
nelerin yeniden ele alınabileceğine odaklanmalarını tavsiye ediyoruz. Yerelden küresele giden yol ancak aklın ve
bilimin kullanıldığı çözümlerden geçiyor. Bunun altını
çizmek istiyoruz. Üniversite olarak altyapımız ve insan
kaynaklarımız ile iş dünyamıza destek vermeye hazırız.
İş dünyamızın temsilcilerini ve girişimcileri, fikirlerini
ticari ürüne dönüştürmek, patent haklarını almak ve katma değer oluşturmak için üniversitemize davet ediyoruz.
Birbirinden özgün içeriklerin olduğu DETTO Yorum’u, keyifle okumanızı diliyoruz.

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
DEÜ REKTÖRÜ
DEPARK A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı
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8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu
yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür.
Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyoruz.
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DEÜ’de Sağlık Ekosistemi
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi – DETTO Sağlık Koordinatörü
Prof. Dr. M.Birhan YILMAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampüsündeki
ekosistemi bizlere anlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO);

görüşmeler yapılarak optimizasyonların sağlanması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Dokuz Eylül Üniversitesi

ve bu konudaki bilgilendirmelerin daha geniş kitlele-

Teknoloji Geliştirme Bölgesi - DEPARK A.Ş.’nin ortak yapı-

re ulaşabilmesi için Youtube üzerinden Fikri Mülkiyet

sından oluşan ve Dokuz Eylül Üniversitesi TGB-1 Tınaztepe

Hakları ve DETTO FSMH birimi tanıtımı üzerine bilgilen-

Yerleşkesi ve TGB-2 Sağlık Yerleşkesinde bulunan iki ayaklı

dirme videolarının yayınlanması, iş modeli oluşturma

bir yapılanmadır.

ve geliştirme, pazarlama, finansal yönetim ve finansal

DETTO; DEÜ patent portföyünde bulunan patentlerin ticarileştirilmesi, Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin sayısının
ve niteliğinin artırılması, destek/hibe programlarına
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kaynaklara erişim, fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi
temel konularda eğitimler verilmesi konularında faaliyetlerde bulunan bir yapılanmadır.

katılmayı düşünen lisansüstü öğrenciler ve araştırmacı-

DETTO TGB-2 Sağlık Yerleşkesi; Dokuz Eylül Üniversi-

lara yönelik olarak bilgilendirme ve eğitim toplantıları

tesi, akademisyenleri, üçüncü basamak hizmet sunan

düzenlenmesi, Ufuk Avrupa gibi Avrupa Birliği ve ben-

uygulama hastanesi, enstitüleri, araştırma merkezleri

zeri uluslararası alan destekli projelere başvuruların

ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin, 6550

artırılması için Crowdhelix–Vision2020 platformlarının

sayılı kanun ile kurulan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

kullanımının yaygınlaştırılması, akademisyenlerin uz-

ile İzmir ili ve Ege bölgesine sunacağı her türlü sağlık

manlık alanlarına uygun proje çalıştaylarına katılımının

ilişkili Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyeti konusunda kolaylaştırıcı

sağlanması, öncelikle Ege Bölgesinde yer alan firmala-

ve hızlandırıcı bir rol üstlenmiştir. DETTO, patent port-

rın Ar-Ge projelerine ilişkin ihtiyaçlarının tespiti, ilgili

föyünün etkin yönetimi ve ticarileştirme, özellikle stra-

alandaki akademisyenler ile firmaların eşleştirilmesi,

tejik öneme sahip öncelikli alanlarda üniversite-sanayi

Üniversite fikri mülkiyet hakları portföyünün etkinli-

işbirliğinin geliştirilmesi ve teknogirişim destekleri

ğinin, nitelik ve niceliğinin artırılması, buluşçular ile

odak noktasında olmak üzere girişimcilik faaliyetleri-

ne katkıda bulunmaktır. DETTO, DEPARK, Dokuz Eylül

kullanımına yönelik işbirliklerinin optimizasyonu için

Üniversitesi akademisyenleri, kuluçka şirketleri, TGB

üniversite yönetimimiz ve 1513 kodlu TÜBİTAK Teknoloji

şirketleri ve diğer paydaşları ile büyük bir ekosistem

Transfer Ofisleri Destekleme Programı Uygulama Esasla-

olarak birlikte hareket etmektedir. Bu büyük ve iç içe

rına uygun olarak 7/24 çalışmaya devam etmektedir.

geçmiş ekosistemin en güzel örneklerinden birisi,
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerimizden Prof.
Dr. Vildan MEVSİM’in sahibi olduğu “Vinnova Sağlık
İnovasyon Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.” isimli DEPARK şirketidir. 2016 yılında kurulan ve “Yaşlı,
Engelli, Çocuk Takip Platformu (SmartTrack)”, “Tütün
Bağımlılığı Tedavisi ve İzleminde Makine Öğrenmesi
ve Teletıp Teknolojileri Temelli Klinik Karar Destek
Sistemi”, Hipertansiyon Yönetiminde Akıllı Saat ve
Akıllı Telefon ile Kan Basıncı Takibinin Yapıldığı Klinik
Karar Destek ve İzlem Sistemi “watcHTup” gibi yapay
zeka entegre karar destek sistemleri üzerine projeler
üreten bir akademisyen şirketi olarak, Dokuz Eylül
Üniversitesi ArGe ekosistemi çıktılarına önemli katkı
sağlayan teknopark şirketlerimizden birisidir. Prof.
Dr. Vildan MEVSİM, bahsi geçen teknopark şirketinin
faaliyetlerinin yanı sıra, DETTO ve DEPARK aksiyonlarında da mentor ve/veya danışman olarak ekosistemimize katkı sunmaktadır.
Bu ekosistemin harmoni içerisinde, devletimizin sağlık
alanındaki önceliklerine ve son kullanıcı noktasındaki ih-

Prof. Dr. M. Birhan YILMAZ
DETTO Sağlık Koordinatörü

tiyaçlarına uygun olarak işlemesi, kaynakların rasyonel
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Gözü Hep
Oyunda Olan
67 Girişimci
Bambu Oyun
Programını
Tamamladı
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye’de teknoloji ve yenilik

Planlaması / Altyapı Hazırlığı”, “Oyun Ve Görsel Geliştirme

odaklı, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli

Süreci”, “Pazarlama Testleri Ve Yayınlama Eğitimleri” ve “Ma-

yüksek teşebbüsleri artırmak amacıyla 2017 yılında DEPARK

kine Öğrenmesi Algoritmaları İle Oyun Verilerinin Analizi”

ve DETTO bünyesinde faaliyete geçirdiği Bambu Hızlandır-

başlıklı eğitimler ile devam etti.

ma ve Ön Kuluçka Merkezi vasıtasıyla girişimci adaylarına
çeşitli destekler sunmaktadır.
Bambu bu kez dijital oyun alanında girişim fikirlerinin hayata geçirilmesi için Ruby Games firması ve İzmir Ekonomi
Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte oyun hızlandırma
programı düzenledi. Bu program vasıtasıyla dijital oyun sektörünün gelişmesine ve başarılı projelerin hayata geçirilmesine katkı sunulması hedeflendi. Bambu Hyper Casual Oyun
Hızlandırma Programına, 14 farklı ilden ve 17 farklı üniversiteden 86 oyun girişimcisi başvurdu. Online olarak gerçekleştirilen program 67 girişimcinin katılımı ile 8 hafta sürdü.
Oyun Hızlandırma Programı ‘İş Modeli Kanvası Eğitimi’ ve
‘Mobil Oyun Sektörünün Günümüzdeki Durumu ve Sunduğu
Fırsatlar’ başlıklı eğitimler ile başladı. Sonrasında ise “Mobil Oyun Sektörünün Günümüzdeki Durumu Ve Sunduğu Fırsatlar”, “Fikir Geliştirme/ Yaratıcılık/Prototipleme”, “Ürün
8

Bambu Oyun Hızlandırma Programı Demoday Ödül Töreni
21 Ocak 2021 Perşembe günü online olarak Dokuz Eylül TTO
Youtube kanalında gerçekleştirildi. Programı tamamlayan ve
oyun geliştiren 15 proje arasından seçilen ilk üç projenin
ödüllendirildiği törende iki farklı panel de gerçekleştirildi.

Program kapsamında birincilik ödülünü Purple Kanvas,
ikincilik ödülünü Bead Games, üçüncülük ödülünü ise
Shaker Games adlı ekipler aldı. Bambu Oyun Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kökten Ulaş BİRANT “Teknolojik
gelişmelere ev sahipliği yapma anlamında Türkiye’de önemli
bir yere sahip olmamız dolayısıyla oyun geliştirme konusunda da İzmirli gençlere bir yol açmak istedik. İzmir’in
gelişen oyun firmalarından Ruby Games’in ve İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nin destekleri ile bu alandaki önemli programlardan biri olan Bambu Oyun Programını gerçekleştirdik. 8
hafta boyunca farklı üniversitelerden ve şehirlerden katılım
gösteren 67 oyun girişimcisi ile bir arada olmanın ve yeni
fikirlere sahip ekipleri görmenin heyecanını yaşadık. Şimdi
de girişimcilerimize Bambu Kuluçka Merkezimizde hayallerini
gerçeğe dönüştürmeleri için destek olmaya devam edeceğiz.”
şeklinde konuştu.
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DEPARK ile MİLRES Güçlerini Birleştirdi
DEPARK, üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları kapsa-

ve yüksek güçte türbinlerin üretiminde, özellikle tasarım

mında MİLRES Rüzgar Enerji Sistemleri Anonim Şirke-

doğrulama çalışmalarında akademik bilgiye olan ihtiya-

ti’ne ortak oldu. MİLRES Millî Rüzgâr Enerji Sistemleri

cın bu şekilde karşılanacağını vurguladı.

Geliştirilmesi Projesi ile rüzgâr enerjisi teknolojileri konusunda dışa bağımlılığın azaltılması planlanıyor.

DEPARK Genel Müdürü Prof.Dr. Özgür ÖZÇELİK, “Ülke-

MİLRES A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cem YALÇIN

da çalışmalarımıza hız vermeye devam edeceğiz. Enerji

“MİLRES, yeni ticari hüviyetiyle 2017 yılında ulaştığı

teknolojilerinin üretimine yönelik, Ar-Ge ve inovasyon

yerden yüksek güçte milli hedeflerine ilerlemeye devam

faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yeni işbirliğimizin iki taraf

edecektir” şeklinde konuştu ve DEPARK’ın MİLRES’e or-

için de verimli olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

tak olmasının, şirketin baştan beri amacı olan üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleşmesini sağladığını, orta
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mizin son dönemdeki enerji politikaları doğrultusun-

DEPARK ile İzmir Atatürk Lisesi
Arasında Protokol İmzalandı

DEPARK ile İzmir Atatürk Lisesi arasında sosyal ve bilim-

Eylül Üniversitesi olmak üzere, DEPARK ve farklı ku-

sel çalışmaların geliştirilmesi üzerine işbirliği protokolü

rumlardan danışmanlık desteği almışlardı. Yerli insülin

imzalandı.

pompası tasarlayarak birçok lise öğrencisine örnek olan

DEPARK Genel Müdürü Prof.Dr. Özgür ÖZÇELİK ve DEPARK

öğrenciler, girişimciliğin ilk adımlarını attılar.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezayi ALTUN ve İzmir

Prof.Dr. Özgür ÖZÇELİK “Türkiye’de girişimcilik üniver-

Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet YILMAZ’ın imzaladığı pro-

sitede ya da mezun olduktan sonra başlıyor. Girişim-

tokol sonrası öğrenciler DEPARK yöneticilerine projele-

cilik erken yaşlarda başlamalı, bunun için girişimciliği

rinin sunumlarını gerçekleştirdi.

öğretmemiz, girişimcilik eğitimleri vermemiz gerekiyor.

Protokol lise öğrencilerinin eğitim, bilim, sanat, spor ve

DEPARK olarak lise öğrencilerinin yaratıcı fikirlerinin

kültürel alanlarda yeni projeler geliştirmelerine yönelik

çok önemli olduğunu ve bu fikirlerin erken aşamada

karşılıklı işbirliğini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Pro-

değerlendirilerek yola çıkılması gerektiğini biliyoruz.

tokol kapsamında, bilimsel çalışmalara yönelik program

Teknoparkların öncülüğünde, öğrencilerin iş fikirlerini

ve proje hazırlanması hususunda bilimsel danışmanlık

cesaretlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Protokol

sağlayacak olan DEPARK, lise öğrencilerinin girişimci-

çerçevesinde önemli adımlar atacağımıza inanıyoruz.”

lik ve teknoloji konularına ilgilerinin artmasına yönelik

şeklinde konuştu.

önemli bir adım atmıştır. Geçtiğimiz aylarda bir proje
geliştiren İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, başta Dokuz
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DEPARK Firmaları Destek Almaya
Devam Ediyor
Firmaların teknolojik rekabet gücünü artırmayı he-

Şti., Algomedi Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti., Organo

defleyen ve Ar-Ge projelerini desteklemeyi amaçlayan

Id Biyoteknoloji Laboratuvar Hizmetleri San. ve Tic.

TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

AŞ’nin projeleri desteklenen projeler arasındadır.

2020 yılı 2. çağrısı 2020 yılı Temmuz ayında yapılmış

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür ÖZÇELİK “Tek-

ve proje başvuruları 17 Eylül 2020 tarihine kadar alın-

noloji tabanlı Ar-Ge projesi üreten firmalarımızın

mıştır. Çağrı kapsamında 182 projenin desteklenmesi-

desteklenmesi bizleri gururlandırıyor. Firmalarımızı

ne karar verilmiş olup, desteklenen projeler arasında

tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Tek-

DEPARK bünyesindeki 5 firmanın projesi de bulun-

nopark olarak firmalarımıza her türlü desteği vermeye

maktadır. CNTR Bilişim Anonim Şti., Vinnova Sağlık

hazırız.” şeklinde konuştu.

İnovasyon Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Lemonsoft Bilişim Hizmetleri ve Tic.Ltd.

TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge
Başlangıç Destek Programı
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Google Hash Code Ön Elemeleri DEÜ Ev
Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde ve Bambu

dünya sıralamasında ise 904 takım arasından 247. ol-

Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi organizasyonunda

muştur.

tüm dünya ile eş zamanlı olarak Google Hash Code

Hash Code, öğrenciler ve profesyonellere yönelik ola-

Challenge ön elemeleri 25 Şubat 2021 Perşembe günü

rak Google tarafından Avrupa, Orta Asya ve Afrika ça-

gerçekleştirildi.

pında düzenlenen bir programlama yarışmasıdır. 18

Bilgisayar programcısı gençleri ve profesyonelleri

yaş üzerinde olan ve bilgisayar programcılığına ilgi

dünyayla buluşturan etkinlik 80’e yakın girişimcinin

duyan kişilerin takımlar halinde katıldığı yarışmada

katılımı ve 27 takım ile gerçekleştirilmiştir. Google

yarışmacılar gerçek algoritmik problemleri çözmeye

tarafından online olarak, takımlara çözmeleri için bir

çalışmaktadır. Etkinliğe kayıt ücretsiz olup, program-

mühendislik sorusu sorulmuş ve takımların cevap ver-

lama dillerinden birine hakim olan kişiler yarışmaya

meleri için 4 saat süre tanınmıştır. Yarışan tüm takım-

katılabilmektedir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 2,

lar bir puan tablosu üstünde kendi performanslarını

3 veya 4 kişilik takımlar kurmaları gerekmektedir.

eşzamanlı olarak izleme ve kıyaslama şansına sahip
olmuşlardır.
Google Hash Code DEÜ Bambu Hub Ön Eleme Turu’nda en iyi takımımız ‘TODO;WIN’ Türkiye’de çapında 7.,
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2 0 2 0
DEPARK/DETTO olarak İzmir Atatürk
Lisesi öğrencileri ile bir araya geldik.
Geliştirdikleri “İnsülin Pompası”
prototipinin ilerleme süreci hakkında
değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.
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Ege Sanayicileri ve İş İnsanları
Derneği (ESİAD) ile üniversite-sanayi
işbirliği çalışmaları, AB projeleri ve
genç girişimci öğrencilere mentorluk
alanlarında geliştirilebilecek
işbirlikleri için bir araya geldik.

DEPARK/DETTO olarak Vestel Bulaşık
Makinaları Firması ile olası işbirliği
üzerine değerlendirme toplantısı
gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO danışmanlarımız Prof.Dr.
Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP ve Ufuk BATUM
koordinasyonunda “UR-GE/Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Programı” bilgilendirme toplantısında
paydaşlarımız ile bir araya geldik.

DETTO olarak paydaşlarımıza yönelik,
“Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Projeleri
Hazırlama Eğitimi” gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO destekleri ve süreçleri konulu
bilgilendirme toplantısında Dokuz Eylül
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim
üyelerimizle bir araya geldik.

DEPARK/DETTO olarak TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı ve İzmir Biyotıp ve Genom
Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Ahmet YOZGATLIGİL’i ağırlama
fırsatı bulduk.

Ufuk Avrupa (Horizon Europe)
Programı Online Bilgi Günü
etkinliğini Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet
Ali ÖZCAN’ın katılımları ile
gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO olarak üniversite-sanayi
işbirliği kapsamında Manisa Organize
Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne ziyarette
bulunduk. Bölge Müdürü Funda
Karaboran ve ekibi ile olası işbirliği
çalışmalarını değerlendirdik.

DEPARK/DETTO destekleri ve süreçleri
konulu bilgilendirme toplantısında
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
akademisyenlerimizle bir araya geldik.

“TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge ve Patent Tabanlı
Teknoloji Transferi Destekleme Çağrıları
Online Bilgilendirme Etkinliği”nde
TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan MANDAL’ın
teşrifleriyle bir araya geldık.

Bambu ekibi, Türkiye Oyun
Geliştiricileri Derneği (TOGED) ile oyun
sektörü hakkında olası işbirliklerini
değerlendirmek üzere bir araya geldi.
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Firmalarımızın Başarıları

SADE.IO IoT Platformu
DEPARK firmalarımızdan SADELABS; SADE.IO IoT Platformu ile üretim, enerji,
sağlık, perakende, otomotiv, hizmet ve turizm sektörü başta olmak üzere pek
çok farklı sektör için gerçek zamanlı izleme, takip ve uzaktan ölçüm ihtiyaçlarına
yönelik çözümler sunmaktadır.

SADELABS, akıllı ürün ve hizmetler oluşturmak için kablosuz

SADELABS, 2007 yılında telemetri projeleri ile dijital dönüşüm

ağ teknolojilerini kullanarak makineler arası iletişim (M2M),

alanına giriş yapmıştır. Günümüzdeki uygulamalardan farklı

nesnelerin interneti (IoT) ve endüstriyel nesnelerin interneti

olarak kablolu sensörler ile sıcaklık izleme sistemleri, GPS ta-

(IIoT) projeleri üreten yenilikçi bir şirkettir. DEPARK’ta Ar-Ge

banlı mobil takip sistemleri ve satış otomatları uzaktan izleme

çalışmalarına Mart 2015’te başlayan SADELABS %100 yerli

sistemleri gibi çözümlerin getirdiği deneyimler ile SADE.IO IoT

sermaye ile interaktif teknolojiyi kullanarak iş süreçlerinin her

Platformu’nun temelleri atılmıştır. SADE.IO IoT Platformu iş-

anında “sade” likten ilham alan bağlantılı ürünler, sensörler,

letmelerin daha az enerji ile çok daha az zaman harcayarak

ekipmanlar, hizmetler ve çözümler geliştirmektedir.

nitelikli ve akıllı iş yapabilme potansiyellerini artırmalarına,
17

tüm varlıkları birbirine entegre ederek yenilikçi bir ekosistem

altyapımızın kusursuz uyumu sayesinde kullanıcı deneyimi üst

oluşturmalarına, dijital dönüşümlerine, İSG süreçlerini diji-

düzeyde gerçekleşmekte, bulut tabanlı yapısı sayesinde büyük

talleştirmelerine, kalite ve iş verimliliğini artırmalarına katkı

ölçekli projelerin hayata geçmesi de kolay hale gelmektedir.

sunmaktadır.

Türkiye’de ve yurt dışında yenilikçi teknolojisi ile öne çıkan

SADELABS, SADE.IO IoT Platformu ile üretim, enerji, sağlık,
perakende, otomotiv, hizmet ve turizm sektörü başta olmak
üzere pek çok farklı sektör için gerçek zamanlı izleme, takip ve
uzaktan ölçüm ihtiyaçlarına yönelik altyapı sunmaktadır.

Farklılaşan İhtiyaçlara Çözüm

Sistemi, endüstriyel kapalı ve açık alanlarda (Hastane, Fabrika, Depo, AVM, İş Merkezi, Havalimanı vb.) Sosyal Mesafe
İhlal Algılama Çözümü, Personel - Demirbaş Takibi ve günümüzde endüstriyel alanlarda kullanılan tüm ekipmanlara
uygulanmakta olan Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sis-

SADELABS ortaklarından Mehmet İLEM, ‘SADE.IO IoT Plat-

temi (RTLS) gibi akıllı çözümleri devreye almaya imkân

formu esnek donanım ve yazılım altyapısı sayesinde farklıla-

vermektedir.’

şan ihtiyaçlara hızlı, güvenilir ve çevik bir şekilde çözümler

Pandemi Sürecinde Teknolojik Çözümler

oluşturmamıza imkân sağlıyor. Kablosuz, düşük güç tüketen
ve taşınabilir donanımlarımız ile kullanıcının beklentilerine
uygun arayüz, raporlama ve bildirim olanakları sunan yazılım
18

SADE.IO IoT Platformu; Soğuk Zincir Takibi, Enerji İzleme

Mehmet İLEM pandemi sürecinde SADELABS olarak Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade ederek, ‘Covid-19 salgını

Şirketler SADE.IO Sosyal Mesafe Çözümü ile çalışanlarını
ve çalışma ortamlarını güvende tutarak, olası Covid–19 ve
diğer enfeksiyon çeşitlerinin de yayılımını önlemektedir.

www.sadelabs.com

teknolojik çözümleri benimseme sürecini daha fazla hızlandırmıştır. Salgının yoğun yaşandığı dönemle birlikte mobil ya
da temassız ödeme alışkanlıklarının yaygınlaşması, e-ticaretin
daha geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlanması, eğitimin uzaktan yapılması gibi gelişmeleri değerlendirdiğimizde;
çeşitli gruplardan insanların daha önce ihtiyaç duymaması,
erişememesi gibi farklı nedenlerle tanışmadığı teknolojileri
tanımasına imkân sunuldu. Yeni normalde tekrar işe ve sosyal
hayata geri dönüşlerin başlamasıyla da ortam hava kalitesinin anlık olarak ölçümlenmesi, temassız ateş ölçülmesi, dijital ortamda gerçekleşen fuarlar, etkinlikler gibi uygulamalar
da artık hayatımızın birer parçası olmaya başladılar. Bizim de
şirket olarak uzaktan çalışma modeline geçtiğimiz günlerde,
üretim sektöründe faaliyet gösteren ve uzaktan çalışma imkanı
olmayan; gerekli önlemleri alarak işlerini kesintisiz sürdürmesi gereken firmaların ilk aklına gelen çözümler hem ülkemizde hem de yurt dışında hiç şüphesiz IoT tabanlı uygulamalar
oldu. Firma olarak sahip olduğumuz kapalı alan konumlandırma teknolojilerindeki bilgi birikimimizi kullanarak SADE.IO IoT

SADE.IO Sosyal Mesafe İhlal Algılama Çözümü
Sosyal Mesafe İhlal Algılama Çözümü ile kişilere olabilecek en
güvenli çalışma koşullarını sağladıklarını belirten İLEM ‘Giyilebilir cihaz sayesinde sosyal mesafenin ihlali durumunda kişileri sesli, görsel ve titreşimle uyarırken etkileşim bilgilerini de
kaydetmekte ve bu kayıtları gateway yardımıyla bulut platformuna senkronize etmektedir. Bu sayede olası bir pozitif vaka
durumunda temaslıların kolaylıkla tespit edilmesini sağlarken,
pozitif vaka olmaması durumunda da fazlaca temas gerçekleştiren kişilerin de daha dikkatli olmasını sağlamaktadır. SADE.
IO Sosyal Mesafe çözümümüz Türkiye’nin önde gelen sanayi
kuruluşlarında başarıyla devreye alınmış ve hızla yaygınlaşmaktadır. Şirketler SADE.IO Sosyal Mesafe Çözümü ile çalışanlarını
ve çalışma ortamlarını güvende tutarak, olası Covid–19 ve diğer
enfeksiyon çeşitlerinin de yayılımını önlemektedir. Böylece işletmeler, pandemiye bağlı oluşan risk faktörünü düşürürken ve
çalışan sağlığını korurken işletmenin devamlılığını ve verimliliğini sağlamaktadır.’ şeklinde bilgi verdi.

Platformu üzerinde giyilebilir bir cihazımızla birlikte yazılım ve

DEPARK bünyesinde teknolojik çalışmalarını yürüten SADELABS,

gateway altyapımızı hızlıca sosyal mesafe ihlalini tespit eden

IoT alanında sahip olduğu derin bilgi birikimi ve teknik altyapısı-

ve bunu raporlayabilen bir çözüm için özelleştirdik.’ şeklinde

nın gücü ile farklı ihtiyaçlara hızlı bir biçimde yenilikçi çözümler

devam etti

sunmaya devam ediyor.
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Bir Patent Öyküsü

Gözyaşı Glukoz Seviyesi Algılayıcı
Kontakt Lens Tasarımı
Dokuz Eylül Üniversitesi hak sahipliğinde, DETTO koordinasyonunda başvurusu yapılan, “Gözyaşı Glukoz Seviyesi Algılayıcı Kontakt Lens Tasarımı” başlıklı buluş
ulusal aşamada incelemeli patent belgesi almaya hak kazanmıştır. Buluş sahibi
DEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve DEPARK firmalarından Asya Biyomedikal’in kurucusu Doç.Dr. Canan Aslı YILDIRIM patent almaya
hak kazanan projesini anlattı.
Proje fikri nasıl ortaya çıktı?
Proje fikri ilk olarak 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü’nde yüksek lisans
çalışmalarım sırasında, Prof. Dr. Ata AKIN’dan aldığım
“Sensörler” dersi için proje hazırlarken oluştu.

glukozunun iki farklı zamanda >126 mg/dL bulunması
diyabet tanısı koydurur. 100-125 mg/dL arası “bozulmuş
glukoz toleransı” durumunu ifade eder ve sıklıkla diyabet öncesi durumu yansıtır. Diyabet komplikasyonlarının önlenmesinde kan glukoz seviyesinin sıkı kontrolü

Ürün nasıl gelişti, projenin temel amacı nedir?

esastır.

Ürünümüzün temel amacı diyabet hastalarının hasta-

Bunun için günümüzde en sık uygulanan seçenek gün

lıklarıyla daha barışık yaşamaları için kan glukoz sevi-

içinde mükerrer defalar parmak ucundan kan alınarak di-

yesinin takibini kolaylaştıran, girişimsel olmayan ve

rekt kan glukoz tayini yapılmasıdır. Günde 5 defa kandan

günlük yaşamı kesintiye uğratmadan devamlı bir takip

glukoz ölçümü yapan bir hasta, yılda 1800 defa parmak

sistemi olmasıdır. Göz doktoru olarak, dünyayı, gözü-

ucunu delmek zorundadır. Bu zorunluluk, yarattığı kor-

müzü kaplayan gözyaşının arkasından gözlemlediğimizi

ku, rahatsızlık, olası enfeksiyon riski ve maliyeti nede-

ve sistemik, metabolik durumlarla içeriği dinamik olarak

niyle hastaların kan şekeri takibini ve tedaviye uyumunu

değişen gözyaşı salgısının içeriğinden, daha fazla fayda-

%67’ye varan oranlarda azaltmaktadır (1).

lanabileceğimizi düşündüğüm için, gözümüzün önündekini görünür kılarak bir takip sistemi geliştirebileceğimize inandık ve yola çıktık.
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az 8 saatlik açlık sonrasında sabah ölçülen açlık plazma

Kan şekerinin yakın takibinin yapılamaması, diyabetin
komplikasyonlarını ve organ hasarlarını artırmakta, hem
hasta kaynaklı hem de düşkünleşen hastaya bakmakla

Diyabetes mellitus, kontrol altına alınmadığında körlük

yükümlü yakını kaynaklı iş-gücü kayıpları meydana ge-

dahil majör morbidite ve mortalite sebeplerindendir. En

tirmektedir. Ayrıca, diyabet kaynaklı organ yetmezlikle-

rinin tedavisi ve rehabilitasyonu için çok büyük meblağ-

sistemik sağlık durumu hakkında da önemli bilgiler ta-

lar ödenmekte, bu durum hem sağlık sistemimize hem de

şıdığı anlaşılmıştır. Gözlerimiz dünyayı gözyaşının arka-

ekonomimize büyük yük oluşturmaktadır. Örneğin, sade-

sından görür. Dolayısıyla gözyaşı içerisinde bulunan ve

ce diabetik retinopati tedavisi için hastalara mükerrer

sağlığımızla ilgili parametrelerle ilgili bilgi sahibi olma-

defalar göz içi anti-VEGF ilaç enjeksiyonları yapılmakta

mızı sağlayacak molekülleri, gözümüze görünür kılmak

ve her yıl yurtdışına milyon dolarlar seviyesinde ödeme-

günlük hayata kolay adapte edilebilecek bir stratejidir.

ler gerçekleştirilmektedir. Diyabet komplikasyonlarının

Bu molekülleri görünür kılacak olanlar kromofor biyo-al-

ve organ yetmezliklerinin en kesin çözümü önlemdir.

gılayıcılar, bu biyo-algılayıcıları üzerinde taşıyacak ise

Maalesef damar cidarı hasarına bağlı başlayan organ
yetmezlikleri, uygulanan tedavilere rağmen sıklıkla ilerlemekte ve körlük gibi organ kayıplarıyla ya da hastanın

kontakt lenslerdir. Kontakt lensler, günümüzde kendini
ispat etmiş tıbbi cihazlardır. Dünyada halen 71 milyondan fazla kontakt lens kullanıcısı vardır.

yaşamının kaybıyla sonlanabilmektedir. Önlemenin ise

Gözyaşı glukoz konsantrasyonu sağlıklı insanlarda or-

kanıtlanmış tek yolu, kan glukoz seviyesinin yakından

talama 3.6 mg/dl; diyabetik hastalarda ortalama 16.6

takibidir.

mg/dl seviyesindedir (2). Fizyolojik olarak insanda kan

Konvansiyonel glukoz takip yöntemi her gün mükerrer
defalar parmak ucu kan alma gibi caydırıcı bir teknik olması nedeniyle, girişimsel kan glukoz seviyesi takip sistemleri ise yüksek maliyeti nedeniyle sıklıkla hastaların
güncel yaşamında yer bulamamaktadır.
Son zamanlarda, gözyaşının sadece göz yüzeyini nemlendiren bir sıvı olmadığı, içerdiği dinamik yapısı,
elektrolit, metabolit, hormon ve antikorlarla kişinin

glukoz seviyesinin artmasını takiben yaklaşık 5-20 dakika sonra gözyaşı glukoz seviyesinin de kan seviyesi
ile orantılı olarak arttığı bilinmektedir (3). Dolayısı ile
gözyaşı glukoz konsantrasyonu, kan glukoz konsantrasyonunu takipte önemli ve güvenilir bir parametredir.
Üzerinde bir biyo-algılayıcı olan kontakt lensle gözyaşı
glukoz seviyesindeki yükselme saptanabilir.
Kontakt lenslerle glukoz dahil gözyaşındaki biyo-işaret-
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lerin takibi fikri son yıllarda çok rağbet görmekte ve tüm

baskın-olmayan tek gözlerine uygulayacakları biyo-algı-

dünyada bu yönde yapılan çalışmalarda artış gözlenmek-

layıcılı kontakt lensleri nedeniyle etraftaki renk değişi-

tedir. Bugüne kadarki kontakt lens tasarımlarının hep-

mini algılamalarına rağmen görme keskinliklerinde akut

si, biyo-algılayıcının kontakt lensin perifer kısımlarına

ve günlük hayatı engelleyici bir değişiklik olmayacaktır.

yerleştirildiği, görme ile ilişkisi olmayan tasarımlardır.

Gözyaşı glukoz seviyesi yüksekliğinin şiddetinin kanti-

Dolayısıyla biyo-algılayıcı tarafından üretilen sinyal

tatif bir şekilde algılanabilmesi amacıyla bir renk paleti

(elektrik, floresans veya renk vb.) ancak dışarıdan hari-

oluşturulacaktır. Bu palet, glukoza farklı afinitesi olan

ci bir cihazın kullanılması ile yakalanabilir ve ölçülebilir

farklı kromofor-biyosensörlerin kontakt lens üzerine yer-

olmuştur.

leştirilmesi ile oluşturulacaktır. Gözyaşı glukoz seviye-

Bizim ürünümüzde ise, daha önceki tasarımlardan (4)
farklı olarak, gözyaşı glukoz seviyesi yükseldiğinde kontakt lens üzerindeki bir algılayıcı noktanın değil, lensin
tamamının kendiliğinden renk değiştirmesini sağlayacak
şekilde biyo-algılayıcı lens materyali tüm yüzey alanına
homojen dağıtılmıştır. Lensi takan hasta görüntüsündeki renk değişiminden veya hasta yakınları hastanın
gözbebeklerinin görünür rengindeki değişimden, herhangi bir ölçüm cihazına ihtiyaç duymadan, kan şekerinin yükselmiş olduğu uyarısını alabileceklerdir. Hastalar
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sinde bir artış meydana geldiğinde öncelikle glukoza afinitesi yüksek olan biyosensörler reaksiyona girerek renk
değişimi gösterecek, bu biyosensör moleküllerin tamamı
doyuma ulaşıp ortamda hala fazla glukoz seviyesi bulunduğunda (yani çok yüksek glukoz konsantrasyonlarında)
ise, afinitesi daha az biyoalgılayıcılar reaksiyona girerek
farklı renk değişimi oluşturabileceklerdir. Böylece kullanıcı, glukoz seviyesinin hangi aralıkta yüksek olduğuna
dair bir fikir sahibi de olacaktır. Farklı afinitelere bağlı
farklı renk tonlarının oluşması (ör., sarı, turuncu, yeşil,
mavi, mor gibi), oluşan renklerin yoğunluğu ile (ör. açık

mavi, koyu mavi gibi) ilişkili olmayacaktır. Hepsi açık
renk yoğunluklarında planlandığı için, hastanın görme
keskinliğinde azalma yapması beklenmemektedir.
Ayrıca, kantitatif bir gözyaşı ve kan glukoz seviyesi tahmini istenirse, bir cep telefonu aplikasyonundan faydalanılabilecektir. Cep telefonunun selfie kamerasından
göz fotoğrafı çekilerek gözbebeği rengi saptanabilecek
ve glukoz konsantrasyonu tahmini yüksek hassasiyette
yapılabilecektir. Farklı renk gözlerinde değerlendirme
yapabilmek için öncelikle cep telefonu kamerasından
kişi kendi gözbebeği resmini çekmekte; program kişinin
gözbebeği rengi üzerindeki herhangi bir renk değişimini, test edilen görüntüden lenssiz gözbebeği görüntüsünü çıkararak hassasiyetle tespit edebilmektedir. Kontakt
lensin rengi ile gözbebeğinin birlikte oluşan görüntüsünden, gözbebeğinin bazal rengini çıkararak lensin
renk değişimini tespit etmek teknik olarak zor değildir.

(2) Sen DK, Sarin GS. Br J Ophthalmol. 1980; 64: 693?695.
(3) Chua MX, Miyajimab K, Takahashib D, et al. Talanta
2011;83: 960?5.
(4) Farandos NM, Yetisen AK, Monteiro MJ, et al. Adv. Healthcare Mater. 2015, 4, 792-810.

Ürünün kullanıcısına avantajlarından bahsedebilir misiniz?
Ürün temelde kan glukoz seviyesi ile korele olarak gözyaşı glukoz seviyesi arttığı zaman renk değiştirerek sinyal
veren bir kontakt lens tasarımıdır. Daha önceki tasarımlardan farklı olarak, kontakt lens üzerindeki bir algılayıcı noktanın değil, lensin tamamının kendiliğinden renk
değiştirmesini sağlayacak şekilde, biyo-algılayıcı lens
materyalinin tüm yüzey alanına homojen dağıtılmıştır.
Lensi takan hasta, görüntüsündeki renk değişiminden
veya hasta yakınları hastanın gözbebeklerinin görünür

Ürünümüzün en önemli faydası, kan şekeri yükselmesinin

rengindeki değişimden hareketle herhangi bir ölçüm

anlık olarak farkına varan bir hasta, kan glukoz seviye-

cihazına ihtiyaç duymadan kan şekerinin yükselmiş ol-

sinin düşürülmesine yönelik tedaviyi hızla uygulayabile-

duğu uyarısını alabileceklerdir. Hastalar baskın-olma-

cektir. Özellikle kontakt lens takmasına kontrendikasyon

yan tek gözlerine uygulayacakları biyo-algılayıcılı kon-

olmayan ve oftalmolog tarafından onay ve gerekli eğitim

takt lensleri ile etraftaki renk değişimini algılamalarına

verilmiş pediatrik ve geriatrik yaş grubundaki hastalar

rağmen görme keskinliklerine akut ve günlük hayatı

ve bebek sağlığı açısından risk taşıması nedeniyle diya-

engelleyici bir değişiklik olmayacaktır. Gözyaşı glukoz

bet tanısı alan gebeler, sürekli ve girişimsel olmayan bir

seviyesi yüksekliğinin şiddetinin kantitatif bir şekilde

yöntemle kan şekeri takibi yapabileceklerdir. Oftalmolog

algılanabilmesi amacıyla bir renk paleti oluşturulacak-

tarafından muayenesi gerçekleştirilmiş ve bir kontren-

tır. Bu palet, glukoza farklı afinitesi olan farklı kromo-

dikasyon olmadığına karar verilmiş her yaş grubundaki

for-biyosensörlerin kontakt lens üzerine yerleştirilmesi

hastalar, uygun eğitim verildikten sonra kontakt lens

ile oluşturulacaktır. Bu kontakt lensi kullanan hastalar,

uygulayabilirler. Kontakt lens kullanımında temel nokta

glukoz seviyesinin hangi aralıkta yüksek olduğuna dair

hastaya göz doktoru tarafından gerekli eğitimin verilme-

bir fikir sahibi olacaktır; dilerlerse bir cep telefonu apli-

si ve uygulayıcının bilinç ve dikkat düzeyidir. Bu şartları

kasyonundan kantitatif olarak gözyaşı glukoz seviyesini

taşıyacak ve tasarımı planlanan kontakt lens ile metabo-

öğreneceklerdir. Böylece, girişimsel olmayan bir yolla ve

lik durumunu daha iyi takip edebilecek önemli bir hasta

devamlı olarak kan glukoz seviyeleri hakkında fikir sahi-

kitlesi mevcuttur.

bi olabilecekler, diledikleri zaman cep telefonu aplikas-

Kullanımda henüz böyle bir ürün mevcut olmadığı için
prototipimiz üretici kontakt lens firmasına inovatif bir
ürünle piyasada ilk olma fırsatı verecektir.
(1) Burge MR. Diabetes Care 2001;24:1502.

yonu ile kan şeker seviyesi ölçümü de yapabileceklerdir.
Ürünümüz ile kan glukoz seviyesi girişimsel olmayan bir
yöntemle sürekli takip edildiğinde, tespit edilemeyen
hiperglisemi ile uzun dönemde vücutta oluşan çok-sistemli komplikasyonlara bağlı morbidite ve mortalitenin
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azaltılabileceğini ve ekonomik kazanç gerçekleşeceğini

kontakt lense adsorpsiyon yöntemiyle kaplama uygulan-

değerlendiriyoruz. Glukometre kitleri ile kan şekeri taki-

ması, biyosensör ile kaplanmış kontakt lenslerin glukoz

bine ihtiyaç ve SGK maliyet oranı azalabilecektir.

ile in vitro ortamda tepkimeye girerek verdiği renk de-

Bu ürünün avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Sürekli izleme

ilerledi.
Bundan sonra ise; yeni sentezlenen kromofor biyo-sen-

- Girişimsel olmayan monitörizasyon

sör maddelerin birleştirilmesi ile renk paletinin oluştu-

- Ekstra bir el cihazına mecbur olunmaması

rulması ve farklı glukoz konsantrasyonlarında renk deği-

- İstenirse cep telefonu aplikasyonu ile kantitatif olarak
gözyaşı ve kan glukoz seviyesinin ölçülebilmesi

şimi skalasının titrasyonu (UV-VIS spektroskopisi), renk
paletinin kontakt lens polimerine empregnasyonu ve/
veya hazır silikon hidrojel kontakt lense kaplama yapıl-

- Piyasada var olan silikon hidrojel kontakt lenslere kap-

ması (NMR, FT-IR, TGA, DSC, kütle spektroskopisi analiz-

lama şeklinde uygulanabildiği için yeni lens üretim hattı

leri sonrası UV-VIS spektroskopisi ile glukoz varlığında

oluşturmaya gerek duyulmaması

absorbans değişimleri ve boyanın lensten dışarı difüzyo-

Patent tescili alınmış bir proje olarak teknoloji
hazırlık seviyesini artırmaya yönelik nasıl bir
plan içerisindesiniz?

nu incelemesi), nihai ürünün toksisite testleri (ex vivo

Teknoloji Hazırlık Seviyesini artırmak için belli proje
aşamalarını kat etmeye ihtiyacımız var.

Bovine Corneal Opacity and Permeability Test (BCOP testi), OECD 405 kılavuzuna göre in vivo hayvan testleri)
ve etkinlik testleri (ISO 15197: 2013 standardına uygun
olarak tavşanlarda farklı kan ve gözyaşı glukoz seviyelerinde, kontakt lenslerin renk değişiminin saptanması),

Bugüne kadar; kromofor biyosensör sentez çalışma-

renk değişiminin Android ve iOScep telefonu aplikasyon-

ları, gözyaşı PH seviyesine uygun nötral pH değerinde

larından tespiti ve analizi için mobil uygulama geliştiril-

fonksiyonellik ve glukozla tepkimede renk değişikliğini

mesi çalışmalarını tamamlamaya ihtiyacımız var.

kantifiye etmek amacıyla spektrofotometrik incelemeler,
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ğişimi testleri tamamlandı. Ürünümüz, THS 4 seviyesine

Bir Proje Öyküsü

Kuraklığa Karşı Bir
Avrupa Birliği Projesi
Türkiye, İtalya, Fransa, İspanya, Tunus ve Cezayir’deki çeşitli yükseköğretim ve araştırma kuruluşlarının
yer aldığı, İtalya’dan Calabria Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen Horizon (UFUK) 2020 PRIMA
programı kapsamında desteklenen ‘Management of Industrial Treated Wastewater Reuse as Mitigation Measures to Water Scarcity in Climate Change Context in Two Mediterranean Regions (TRUST)’
başlıklı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden araştırmacıların yer aldığı projeyi DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Melis Somay ALTAŞ
ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Alper ELÇİ’den dinledik.
Proje fikri nasıl ortaya çıktı?
2018 yılı Birleşmiş Milletler raporları, 2050 yılına kadar
5,7 milyar insanın yılda en az bir ay boyunca suyun kıt
olduğu bölgelerde yaşayabileceğini tespit etti. Küresel
tahminler, 2030 yılına kadar, yeraltındaki mevcut kay-

bir dizi avantajları vardır. Ancak, Akdeniz bölgesinde,
suyun yeniden kullanımı birkaç engel teşkil etmektedir. Bunlar arasında enerji endişeleri ve sosyal kabul,
düzenleme ve güvenlik riskleri gibi ekonomik hususlar
birincildir.

nakların sulama nedeniyle tükeneceğinden ve su kali-

Projenin Türkiye ayağında Dokuz Eylül Üniversitesi,

tesinin endüstriyel ve belediye atık sularının yanı sıra

Ege Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yer

tarımsal atıkların kirliliğinden dolayı, su talebini % 50

almaktadır. Üniversitemiz adına İzmir metropol alanı-

artıracağını öngörüyor. Ortaya çıkan su stresi, insan

nın hidrojeolojisi, buna bağlı olarak yeraltı suyu mo-

yaşamı ve geçim kaynakları için ciddi ve doğrudan teh-

dellemesi ve hidrojeokimyasal (su kimyası) araştırma-

ditler oluştururken, aynı zamanda dolaylı olarak iş istik-

lar ile projeye katkı sağlayacağız. İklim değişikliğinin

rarsızlığı da yaratacaktır. Tüm bunlara ek olarak, iklim

ışığında suyun yeniden kullanımının ve dolayısıyla su

değişikliğinin bu sorunları daha da karmaşık hale getir-

kaynağı tasarrufunun etkisini vurgulayan somut se-

mesi bekleniyor.

naryolar sunulacaktır.

Tam da bu bağlamda atık su kullanımı, su kıtlığı ile başa

Projenin temel amacı nedir?

çıkmak için sürdürülebilir alternatiflerden biridir. Arz ve
talep arasındaki boşluğu kapatmak, tatlı su kaynaklarının kirlenmesini durdurmak, su kıtlığına ve iklim değişikliğine sağlıklı çözüm sağlamak ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak gibi

TRUST projesinin genel amacı, su kaynaklarının aşırı
kullanımı ve iklim değişikliğinin birleşik etkisiyle riskin
arttığı Akdeniz bölgelerinde su kıtlığının azaltılmasına
katkıda bulunmaktır. Proje, arıtılmış endüstriyel atık suyun yeniden endüstriyel süreçte veya sulamada veya aki25

fer (yeraltında doğal ve ekonomik olarak su depolayan

İzmir metropolü için hidrolojik havzalar belirlenip

kayaçlar) beslemesinde yeniden kullanılmasını dikkate

su bütçesi hesaplanacaktır. Ayrıca, ayrıntılı jeolo-

alacaktır. Ayrıca TRUST, yeniden kullanım için değerli

ji haritaları ile kayaların hidrojeolojik özellikleri

maddelerin geri kazanılmasına da odaklanacaktır. Suyun

(Geçirgenlik, İletkenlik ve Depolama Katsayısı)

sürdürülebilir arıtımı ve güvenli yeniden kullanımı, pi-

ve hidrojeolojik havza sınırları belirlenecektir. Hid-

lot uygulama alanlarından havza ölçeğine kadar çeşitli

rojeolojik kavramsal model kapsamında havza ölçe-

ölçekleri bütünleştirerek, iklim değişikliğine uyum kısıt-

ğinde su kalitesinin belirlenmesi amacıyla, havzayı

laması ile değerlendirilecektir. Proje süresince yerel ve

temsil eden çeşitli bölgeler için yer altı ve yüzey

bölgesel paydaşları içeren bir süreçte enerji verimliliği

suyu çok noktalı örnekleme çalışması yapılacaktır.

ve kirletilen atık suyun yeniden kullanımı, düzenleyici ve
güvenlik riskleri dâhil olmak üzere eylemlerin ekonomik
fizibilitesini dikkate alacaktır.

Tunus’taki pilot bölgelerde yüzey ve yeraltı suyu
dinamiklerinin yanı sıra su yönetimini modelle-

Biz belirlenen bölgesel kısıtlamaları dikkate alarak, ik-

mek için en son teknoloji kodlar kullanılacaktır.

lim değişikliği ışığında suyun yeniden kullanımının ve

Yüzey suyu için SWAT yazılımı, akifer sistemleri

dolayısıyla su kaynağı tasarrufunun etkisini vurgula-

için, yeraltı suyu akışlarını, akifer depolaması-

yan somut senaryolar sunmayı hedefliyoruz. Hazırlana-

nı ve su tablası seviyesini karakterize etmek için

cak hidrojeolojik modeller (pilot proje başına 3: SWAT,

MODFLOW kodu kullanılacaktır.

WEAP, MODFLOW) ve arıtılmış atık su ile ilgili bölgesel
su yönetim organları için kılavuzlar da hazırlanacaktır.

Bundan sonraki aşamada proje süreci nasıl
ilerleyecek?
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Modelleme aşamasında ise, hem Türkiye hem de

Projeden elde edilecek çıktılar nelerdir?
Tunus ve Türkiye’deki vaka çalışması bölgelerinde su
kıtlığı ve atık su arıtma sorunlarını ele almak için

birçok eylem yapıldı. Ancak, iyileştirmelere ve daha

yönetmeliğini güncellemeyi ve 2023 yılına kadar su-

küresel bir yaklaşıma ihtiyaç var. TRUST, farklı sevi-

yun % 5 yeniden kullanımını hedeflemektedir. Arıtıl-

yelerde IWRM’nin 3 temel unsurunu dikkate alır, yani

mış atık suyun faydalı amaçlarla, özellikle tarımda

arıtma süreçlerinin çevresel ve ekonomik değerlendir-

güvenli bir şekilde yeniden kullanılması nehir havzası

mesi, arıtılmış suyun yerel / bölgesel ölçekte sürdürü-

düzeyinde planlanarak su kaynakları üzerindeki baskı-

lebilir yeniden kullanımı ve kıtlık riskini azaltmak için

ların azalacağı düşünülmektedir.

arıtılmış suyun yeniden kullanımının iklim değişikliği
bağlamındaki etkisinin modellenmesini ele alır.

Bu girişimlerin uygulanması için kamu-özel sektör anlaşmalarının kabul edilmesi büyük sosyal, çevresel ve

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, akiferde arıtılmış su-

ekonomik faydalar sağlayacaktır. Bu projenin yarat-

yun yeniden kullanım potansiyeli, faydaları veya nehir

tığı faydaların kullanımı kolay bir araçla gösterilme

beslemesi, sulama amaçları, su yönetim organları ve

imkanı, İdare’nin desteğini haklı çıkaracak ve aynı

su hizmetleri ile sinerji içinde değerlendirilecektir.

zamanda su şirketlerinin bu sektörde yeni iş kolları

Suyun yeniden kullanımı, tekstil endüstrisinin içinde

açmaları için bir teşvik sağlayacaktır.

de olabilir. Amaç, doğru su kalitesini doğru amaç için
tahsis etmektir.

Projemiz Avrupa Su Çerçeve Direktifi’nin (SÇD) Türkiye’de uyarlanmasıyla ilgili Kuzey Ege Nehir Havzası

TRUST, orta ve uzun vadede potansiyel iklim deği-

Yönetim Planı, Gediz Nehri Havzası Yönetim Planı ve

şikliğini içeren senaryoları karşılaştırarak, sulamada

Küçük Menderes Nehir Yönetim Planı gibi IWRM çaba-

arıtılmış suyun yeniden kullanımının etkisini veya su

larına da katkı sağlayacaktır.

kütlelerinin hidrolojik modeller kullanarak yeniden
şarj edilmesini, belirli vaka çalışmasının yerel / bölgesel ölçeğinde modelleyecektir.
Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre ve halk
sağlığının korunmasını sağlarken çevresel, endüstriyel, kentsel ve tarımsal yeniden kullanım için 2010
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Bir Girişimcilik Öyküsü

Bambu Hyper Casual Oyun
Hızlandırma Programı Girişimcileri /
Purple Canvas
Bambu Hyper Casual Oyun Hızlandırma Programı girişimcilerimizden ve Purple
Canvas’ın kurucusu Furkan Enes APAYDIN’ın hikayesini dinledik.
Purple Canvas’ın hikayesinden ve ekibinizden
bahseder misiniz?

yecanlı olursanız olun, müşteri istekleri doğrultusunda
sizin kafanızdakinden bambaşka bir şey ortaya çıkıyor.

Purple Canvas, ortağım Yekta SARIOĞLU ile birlikte yaklaşık on yıldır süregelen projemizin temelidir. Birbirimizin oyun geliştirmeye meraklı olduğunu fark ettikten sonra aslında ortak amaç için çalışmamız başladı.
İstanbul’da ön lisans eğitimindeyken oyun sektöründe
çalışma fırsatı bulduk. Oyun sektörünün hızlı yükselişi
ile daha da heyecanlandık ve kurduğumuz hayal için eksiklerimizi kapatmaya başladık.
Bir oyun geliştirme şirketi kurmak için gerekli olan tek

Bu durumun, en azından kendi adıma, çalışma heyecanı-

şeyin teknik bilgi olmadığını, mühendislik bilgilerinin iş

mı zedelediğini fark ettim ve kendi işimizi kurana kadar

yönetmek ve yürütmek için yeterli olmadığını fark ederek

oyun yapmayı kişisel hobim olarak gerçekleştirdim.

bilişim ve yazılım üzerine olan eğitimlerimize hız verdik.
Her fırsatta kendimizi ekonomi, finans, proje yönetimi
gibi konularda da geliştirmeye özen gösterdik. İki kişi
olarak başladığımız bu yolda bugün beş kişiyiz. Ekibimize yeni arkadaşlar davet ederken kendilerini geliştirmeye odaklı ve bizim de onlara bir şeyler katabileceğimiz
kişiler olmasına özellikle gayret ediyoruz. Herkesin heyecanlı bir şekilde çalışarak ürettiği bir ekip olmak bizim
için çok önemli.
Purple Canvas’tan önce hiçbir zaman para karşılığında
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Yekta ise oyun sektöründe uzun süre yer aldı. Sadece arkadaş olarak değil bir mühendis olarak da takdir
ettiğim iddialı projeler geliştirdi. Benim aksime o,
sektörde bu alanda çalıştığında heyecanını daha da
katladı. Bundan sonra en büyük odağımız, bu heyecanı doğru kullanıp, geliştirdiğimiz oyunları sürekli
daha kaliteli hale getirmek.

Projeleriniz nasıl ortaya çıkıyor ve
geliştiriyorsunuz?

oyun yapmamıştım. Sektörde full stack developer olarak

Oyun fikirlerini genellikle uzun sohbetlerde yaptığımız

çalıştığım yıllardan biliyorum ki, bir projede ne kadar he-

beyin fırtınası oturumlarımızda buluyoruz. Bir oturumda

onlarca fikir ortaya atabiliyoruz ve bunların arasından

sam, verilen eğitimler “acaba bunu nasıl yaparız?” diye

en uygun olanları seçip listeliyoruz. Sonrasında bu fikir-

düşündüğüm pek çok konuda aklımdaki soru işaretlerini

lerle ilgili olarak bir pro-con listesi yapıp tekrar değer-

gidermeme yardımcı oldu. Bambu Oyun sürecindeki eği-

lendirerek fikirleri birkaç taneye indirgiyoruz. Aslında

timler aslında biraz daha kendimizi sorgulamamıza ve

önemli olan yayıncıların bu fikirlere olan geri dönüşle-

eksiklerimizi görmemize yardımcı oldu.

ri. Çalıştığımız yayıncılara bu fikirlerimizden bahsedip,
günde belki yüzlerce fikir duyan insanlardan geri dönüş
alıyoruz. Bazen bizim hiç görmediğimiz şeyleri görebiliyorlar ve açıkçası bu durum bizim gelişimimize büyük
katkı sağlıyor. Bazende, fikrimizi doğrudan beğeniyorlar ve fikir üzerine çalışmaya başlıyoruz. Özellikle hyper
casual türünde oyunlar çok hızlı prototiplendiği için bir

Eğer oyun sektöründe bir iş kurmayı hedefliyorsanız elbette oyun motorlarından daha fazlasını bilmeniz gerekiyor, bu bilgi açıklarını gidermeniz için ise önce nerelerde eksik olduğunuzu saptamalısınız. Bu eğitimlerin
bu analizi yapmanız konusunda oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum.

anlıyoruz. Hyper casual oyun yapma merakımız bu yüz-

Bundan sonraki hedefiniz ne olacak? Şirket
kurma hedefiniz var mı?

den daha çok gelişti.

Oyunlarımızı yayınlamayı kabul eden bir yayıncı bulmak,

Bir projeyi başlattığımızda ortaya koyduğumuz fikri boşa

ekibimizi büyütmek, finansal akış sağlamak gibi çeşitli

harcamadığımızdan emin olmaya büyük gayret gösteriyo-

aşamaları hızla çözdük. Bunların dışında, uzun zamandır

ruz. Fikir ne kadar güzel olursa olsun doğru uygulanmadı-

bu hedefe odaklı olduğumuz için önümüzdeki dönem-

ğında hiçbir işe yaramayacaktır. Oyunun hem görsel hem

lerde çıkacak bazı sorunlara da hazır olduğumuzu dü-

de mekanik anlamda çekiciliğine, oyuncuya neler hissettir-

şünüyorum. Elbette her senaryoya hazırlanmak mümkün

diğine ciddi anlamda dikkat ediyoruz.

değil, fakat hazır değilseniz de nasıl doğaçlayacağınızı

fikrin işe yarayıp yaramayacağını birkaç gün içerisinde

İçinde bulunduğumuz sektörün rekabetçiliği göz önünde

bilmelisiniz.

bulundurulduğunda bazen gerçekten sevdiğimiz fikirle-

Oyunlarımızın satışını yapmak ve şirketleşmek için ge-

rimizle vedalaşmamız gerekebiliyor. Bunu iyi yönetmek

rekli adımları attık, bu andan itibaren hedefimiz daha

ve gerektiğinde o fikri bırakıp bir sonrakine hızlı şekilde

kaliteli oyunlarla bu sektörde yer almak ve ilk sıralara

geçmek gerekiyor. Gereğinden fazla mükemmeliyetçi ya da

yükselmek.

ısrarcı olmanın bizim için zararlı olduğunu düşünüyoruz.

Bambu Hyper Casual Oyun Hızlandırma
Programı süreci nasıl geçti, katkılarından
bahseder misin?
Hızlandırma programının katılan her ekibe az ya da çok
bir faydası olacağına eminim. Bizim katıldığımız eğitimlerde de bazı ekipler daha tecrübeli, geçmişten gelen
teknik bilgiye sahip ve daha önce oyun yapmışlardı. Bu
ekipler belki verilen teknik tüyoları zaten biliyor olabilirler, fakat işin bir de sektör ve pazarlama tarafı var. Bu
alanlarda doğrudan sektörün içerisinde başarılar göstermiş olan insanlardan bilgiler edinmenin büyük ayrıcalık
olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma konuşacak olur29

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ
Destekleme Çağrısı
1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1 çağrısında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek
ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek.
1707 Sipariş Ar-Ge–2021-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm
önerilerinin KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme
potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrıya
sunulacak projelerde Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması,
proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara
sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun
Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır.
Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru
yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır.
Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir.
Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek
olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun
yapacağı çalışmaları kapsaması gerekmektedir ve pazar araştırması ve ekonomik
yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşımaktadır. Tedarikçi Kuruluşun
Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri
Kuruluşun ise projeyi hedeflendiği şekilde yürütmesi beklenmektedir.
Başvurular: eteydeb.tubitak.gov.tr
internet adresinden çevrim içi (online) yapılacaktır.
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 12 Nisan 2021 - Saat 17:30
Proje Başvurularının PRODİS Üzerinden Alınmaya Başlanması: 22 Şubat 2021
Çağrı Kapanış Tarihi: 03 Mayıs 2021 (saat 23:59)
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1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi
Destekleme Çağrısı
KOBİ veya Büyük ölçekli, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvuru
yapabilecekleri Patent Lisanslama Çağrısı açıldı.
Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma
merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri tarafından yürütülen
araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent
ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile sanayiye aktarılması
hedeflenmektedir.
Ön Kayıt İçin Son Tarih 19 Nisan 2021, Saat 17:30
www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1702_
patentlisans_2021_1_210122.pdf
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PRIMA Programı 2021 Çağrıları Başvurulara Açıldı
Akdeniz’de su, tarım, gıda, tarım-gıda değer zinciri temalarında uluslararası ortak
projeleri destekleyen PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya
başlandı.
Çağrılar Hakkında Detaylı Bilgi İçin:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/
duyuru/prima-programi-2021cagrilari-basvurulara-acildi

SMI2G Etkinliği 2021, 31 Mayıs – 1 Haziran 2021
SEREN4, EARTO Güvenlik ve Savunma Araştırma Çalışma Grubu, EOS, IMGS, ECSO
ve ENLETS’ten oluşan Güvenlik Misyonu Bilgi ve İnovasyon Grubu (SMI2G), Ufuk
Avrupa 2021 yılı Toplum için Sivil Güvenlik çağrıları konusunda 31 Mayıs – 1
Haziran 2021 tarihlerinde iki günlük bir etkinlik düzenleyecektir.

https://ufuk2020.org.tr/tr/
haberler/smi2g-etkinligi-2021-31mayis-1-haziran-2021
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takip ve rota arama platformu ShipsGo projesine
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