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İşbirlikleri ve Girişimciliğin
Mizacını Anlamak
Bilim dünyamızın saygın markalarından birisi olan Dokuz Eylül 

Üniversitemiz, ülkemizin ulusal kalkınma politikalarını des-

tekleyecek; güzel kentimizin gelişim alanlarına yön verecek 

çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Öğretim ve araştırma 

faaliyetlerini ‘sürekli iyileştirme’ anlayışı ile şekillendiren ku-

rumumuz, iktisadi hayatımızın bileşenleri olan firma ve işlet-

melerle ortak amaçlar etrafında bir araya gelmekte; yerel, böl-

gesel ve ulusal işbirlikleri oluşturmaktadır. Buradan elde ettiği 

kazanımları ile mensuplarımızın moral ve motivasyonunu yük-

sek tutan; sektörel tecrübeleri birimlerimize aktaran üniver-

sitemiz, aile fertlerimize yeni fırsatlar, imkânlar ve mecralar 

sunmaktadır. Bu kapsamda Ege Bölgesi’nin teknoloji ve Ar-Ge 

altyapısını geliştirecek; üniversitemizin akademik çalışmaları-

nı güçlendirecek işbirliği protokolünü, bir süre önce ülkemizin 

küresel markalarından birisi olan Vestel ile imzaladık. Kuru-

mumuz adına yükümlülüklerini Dokuz Eylül Teknoloji Transfer 

Ofisimizin (DETTO) yerine getireceği anlaşma uyarınca; Vestel 

Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tez, proje, bilimsel araştır-

ma ve staj konusunda birlikte hareket etme; eğitimler düzen-

leyerek karşılıklı bilgi akışı sağlama kararı aldık.

Üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir örnek teşkil eden bu 

anlaşma ile aslında beş noktada güç birliği yapmayı planlı-

yoruz. Bunlar, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin tezlerinin 

Vestel’in Ar-Ge konularında ve Ar-Ge projeleri temelinde ya-

pılmasını; üniversitemizde ortaya çıkan araştırma projelerinin 

müştereken gerçekleştirilmesini; Vestel’in Ar-Ge projesinde 

ihtiyaç duyduğu hususlarda üniversitemizin bilgi, deneyim ve 

kaynaklarının DETTO tarafından sağlanmasını; dış kaynaklarca 

finanse edilen projelerde birlikte hareket edilmesini; karşılıklı 

eğitim ve seminerlerin verilmesini; öğrencilerimize staj imka-

nının tanınmasını kapsıyor. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Uğur 

MALAYOĞLU, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürü Murat SARPEL ve DETTO Koordinatörümüz Prof. Dr. 

Hasan SELİM tarafından imzalanan bu anlaşmanın üniversite-

mizin orta ve uzun vadeli stratejilerinin zenginleştirilmesinde 

de önemli bir yeri olacağını düşünüyoruz. Kamu-özel sektör 

diyaloğunu geliştirecek; akademik bilgiyi, mesleki tecrübe ve 

sektörel gerçekliklerle buluşturacak girişimlere her zaman ön-

celik veriyorduk ancak bu protokol ile çalışmalarımızın içerik 

ve kapsamını biraz daha genişletmiş olduk. Dolayısıyla, önü-

müzdeki dönemde benzer paydaşlıklar oluşturmayı planlıyo-

ruz. Sonuçta üniversite olarak, iktisadi hayatımızı şekillen-

diren gücün insan kaynaklarında olduğunu; kişinin doğru ve 

günün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesinin önemli ol-

duğunu biliyoruz. Aslında bilimsel bilginin sahaya ulaştırılma-

sı kadar; iş dünyasındaki eşsiz birikimlerin üniversitelerimize 

kazandırılmasının da gerekli olduğunu görüyoruz. Bizim temel 

yaklaşımımız, sadece protokol yapmayı kapsamıyor; kurumsal 

edinimlerin karşılıklı olarak transfer edilebilmesini de içeriyor. 

Bu sebeple gelecekte, kendi alanında özel sektör tecrübesi 

olan; yetkinliğe kavuşmuş; piyasanın reflekslerini yakından 

takip eden kişileri üniversitemize kazandırmayı arzuluyoruz. 

Hiç kuşkusuz uluslararası bilim dünyasında, mesleki bilgisi 

kadar sektör hakimiyeti olan bireyler ön plana çıkıyor. Bu in-

sanları sektöre kazandırmayı, ekonomideki refah ve kalkınma 

kavramlarının anahtarı olarak görüyoruz. Türkiye’nin 2023 

Vizyonundaki milli ve yerli hedeflere ulaşmasını istiyorsak; so-

rumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Bu ve benzeri 

girişimler, kurumlararası dayanışmayı ve ortak hareket etme 

duygusunu güçlendirdiği kadar; girişimciliğin filizleneceği ze-

minleri de oluşturuyor. Eğer ki, yükseköğretim kurumlarının 

işgücü piyasalarındaki rolünden bahsedeceksek, buradaki iş-

birlikleri ile girişimciliğin mizacını da anlamamız kaçınılmaz 

duruyor. Projesinin sonuçlarını veya mesleğinin gereklerini 

gören; hayat boyu öğrenme ilkesinin ne ifade ettiğini bilen 

kişiler, geleceğin aynasını tutuyor. Bu yüzden mensuplarımıza 

güveniyor; paydaşlarımızla birlikte ülkemizin geleceğine katkı 

sunacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan kişi 

ve kurumlara teşekkür ediyoruz

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
DEÜ REKTÖRÜ

DEPARK A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı
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DEPARK ve DETTO’nun Girişimcilik Ekosistemine Katkısı 

RİSK YÖNETİMİ VE ÖNEMİ

Günümüzde işletmelerin temel amacı sürdürülebilir 

rekabet avantajını kullanarak hissedarlarına mümkün 

olan en yüksek faydayı sağlamaktır. Bu amaca yönelik 

olarak, işletmeler çeşitli stratejiler geliştirerek paydaş-

larına yani; şirket ortaklarına, çalışanlarına ve müşte-

rilerine daha fazla değer katmanın yollarını bulmaya 

çalışmaktadır. Ancak, işletmeler başarıyla çalışmalarını 

ve hatta varlıklarını sürdürmelerini olumsuz yönde et-

kileyen birçok belirsizlik ve riskle karşı karşıyadır.

Elde ne kadar çok veri ve bilgi bulunursa bulunsun, ne 

kadar gelişmiş tahmin yöntemleri kullanılırsa kullanıl-

sın geleceğin planlamasında çeşitli belirsizlik ve risk-

lerle karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır. Çünkü, ekono-

mik ve sosyal yaşamda ve onun parçası olan kurumlarda 

gelecekteki olayların geçmişteki olayların bir tekrarı 

veya benzeri olabileceği konusunda bir kesinlik yoktur. 

Bu nedenle, kararlardan beklenen sonuçlar zaman için-

de her türlü değişime açıktır.

Gittikçe genişleyen küresel pazar işletmelerin tedarik 

zincirlerini de küreselleştirmiştir. Bilişim teknolojileri-

nin hızla gelişmesi, B2B ve e-ticaret gibi uygulamala-

rın ortaya çıkması tedarik zincirlerinin küreselleşmesini 

kolaylaştırmıştır. İş süreçlerinde dış kaynak kullanımı-

nın artması işletmelerin tedarik zincirleri boyunca di-

ğer işletmelerle sürdürdükleri ortaklık ilişkilerini artır-

mıştır. Ancak, tüm bu faktörler işletmelerin yönetim 

süreçlerini karmaşıklaştırmıştır. Ayrıca, artan müşteri 

beklentileri ve zorlu rekabet koşulları nedeniyle günü-

müz işletmeleri bir baskı ortamı içindedir.

Günümüz işletmelerinin sürdürülebilir rekabet avantajı 

sağlamalarında tam zamanında üretim, envanter ma-

liyetlerinin azaltılması ve işletme içerisindeki ve te-

darik zinciri kapsamındaki iş süreçlerinin etkinliğinin 

artırılması oldukça önem kazanmıştır. Bu uygulamalar 

işletmelerin etkinliklerini ve rekabet gücünü artırdığı 

gibi, risklerini de artırmaktadır. Bu nedenle, işletmele-

rin maruz kalabilecekleri riskleri tanımlamaları, bunları 
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analiz etmeleri ve uygun risk planları geliştirmeleri ha-

yati önem arz etmektedir. 

Değişen dünya ile birlikte işletmelerin maruz kalabilecekleri 

risklerin yapısında ve bu risklerin etkilerinde de önemli deği-

şimler olması yöneticiler tarafından sürekli üzerinde durulması 

gereken bir konudur. Örneğin, eskiden müşteri beklentilerine 

cevap verememe riski bugünkü kadar önemli değilken, müş-

teri odaklılığın öneminin artmasıyla birlikte müşteri bek-

lentilerini karşılayamama durumu en önemli risklerden biri 

haline gelmiştir. Müşteri odaklılığın artmasıyla giderek daha 

da karmaşıklaşan tedarik zinciri süreçlerinin etkin bir şekilde 

yönetilmesi oldukça zorlaşmıştır. Bu süreçleri etkin bir şekil-

de yerine getiremeyen işletmeler büyük risklerle karşı karşıya 

kalabilmektedir.

Ekonomik krizlerin etkisinin küreselleşme nedeniyle arttığı 

günümüzde ciddi kayıplar ortaya çıkabileceğinden işletme-

lerin operasyonlarını çok daha dikkatli bir şekilde yürütmesi 

gerekmektedir. Faaliyette bulundukları pazarlarla ilgili riskleri 

önceden belirleyen, risk analizlerini gerçekleştiren ve kararla-

rını buna göre veren yani risklerini iyi yöneten firmalar reka-

bette avantaj elde ederler ve varlıklarını sürdürebilirler.

Risk yönetimi, süreklilik gerektiren dinamik bir faaliyettir. 

Çünkü, sürekli değişen küresel faktörler risklerin şekillenme-

sine ve sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Risk 

yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştiremeyen firmalar yok 

edici sonuçlarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle, günümüz 

firmaları proaktif stratejiler geliştirerek riskleri sistematik bir 

şekilde yönetmeye başlamışlardır. Bu süreçte, firmalar sadece 

finansal risklere odaklanmamalı, aynı zamanda operasyonel 

ve stratejik riskleri de dikkate alarak Kurumsal Risk Yönetimi 

(KRY) uygulamaları gerçekleştirmelidir. 

Kurumsal Risk Yönetimi; riskleri firmanın kurumsal risk profi-

line uygun olarak yönetmek ve firmanın hedeflerine ulaşması 

ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı 

ile oluşturulmuş olan, firmanın tüm çalışanları tarafından et-

kilenen, stratejilerin belirlenmesinde kullanılan ve kurumun 

tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir. Literatürde “stra-

tejik risk yönetimi” veya “bütünleşik risk yönetimi” gibi farklı 

isimlerle de ifade edilen bu yeni risk yönetimi yaklaşımının 

en önemli odak noktası firma ile ilgili tüm risklerin entegre 

bir şekilde yönetilmesidir. Risk yönetimi anlayışındaki riskleri 

azaltma amacına ek olarak Kurumsal Risk Yönetimi değer ya-

ratmayı da amaçlar. 

Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımının önemini kavrayan ve bu 

yaklaşımı etkin bir şekilde uygulayan firmaların sürdürülebilir 

rekabet avantajı elde edebilmeleri kolaylaşacaktır. 

Prof. Dr. Hasan SELİM

DETTO TGB1 Koordinatörü 

DEÜ Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’de teknoloji ve ye-

nilik odaklı, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma 

potansiyeli yüksek girişimci adaylarına çeşitli destekler su-

nuyor. 2017 yılında Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi 

(DETTO) bünyesinde kurulan BAMBU Hızlandırma ve Ön Ku-

luçka Merkezi, dijital oyun alanında faaliyet gösteren giri-

şimci adaylarına da eğitim ve ortak çalışma imkanları ile ti-

carileşme konusunda mentorluk desteği sağlıyor. Bu amaçla 

Hyper Casual Oyun Hızlandırma Programını hayata geçiren 

DEÜ, Ruby Games ve İzmir Ekonomi Üniversitesi akademis-

yenleri ile birlikte oyun hızlandırma programını başlattı. 

Program sonunda dijital oyun sektörünün gelişimine destek 

olunması ve başarılı projelerin Türkiye ekonomisine katkı 

sağlaması hedeflenmektedir.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK)’nin, 

İzmir’deki girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda 

bulunduğunu belirten DETTO Koordinatörü Prof. Dr. Hasan 

SELİM, “BAMBU Oyun Hızlandırma ve Ön Kuluçka Programı 

tartışarak, deneyerek, gözlemleyerek öğrenmeyi hedefleyen, 

interaktif bir eğitim ve iş geliştirme programı olarak tasar-

landı. Fark oluşturacak girişimlerin bu program sayesinde 

ortaya çıkacağına ve Türkiye’de dijital oyun sektörünün ge-

Bambu’da Oyun 
Hızlandırma 
Programı 
Gerçekleştirildi
Bambu Hyper Casual Oyun 
Hızlandırma Programı 14 farklı 
ilden ve 17 farklı üniversiteden 
başvuran toplam 66 takım ile 
gerçekleştirildi
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lişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş fikirlerinin hızla 

olgunlaşabilmesi ve ticarileşebilmesi için hazırlanan, eğitim, 

seminer ve mentorluk gibi faaliyetleri içeren bir program 

olan BAMBU ile bugüne kadar 170’in üzerinde girişimciye 

destek verildi.

Yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen tüm girişimcilerin iş 

fikirlerini önemsiyoruz. Böylece, ülke ekonomisine ve refahı-

na katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

BAMBU Hyper Casual Oyun Hızlandırma Programına 14 ilden 

ve 17 farklı üniversiteden 86 oyun girişimcisi adayı başvur-

du. Başvuru sonrasında eğitim almaya hak kazanan 66 takım 

eğitimlerine başladı.

Katılımcılara DEPARK Mentorlarından Ufuk BATUM tarafın-

dan ‘İş Modeli Kanvası Eğitimi’ ve İzmir Ekonomi Üniversi-

tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin AKCAN tarafından ‘Mobil 

Oyun Sektörünün Günümüzdeki Durumu ve Sunduğu Fırsat-

lar’ konulu dersler verildi.

Programda; ‘Mobil Oyun Sektörünün Günümüzdeki Durumu 

ve Sunduğu Fırsatlar’, ‘Ürün Planlaması / Altyapı Hazırlığı’, 

‘Oyun ve Görsel Geliştirme Süreci’, ‘Pazarlama Testleri ve Ya-

yınlama’ ile ‘Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Oyun Verile-

rinin Analizi’ üzerine eğitimler gerçekleştirildi.
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DEPARK/DETTO Yürütücülüğünde 
BİGGSİNERJİ Programı Başladı
Teknoloji tabanlı ve yenilik odaklı iş fikrine sahip girişimci adaylarının 

başvurduğu, TÜBİTAK tarafından 200.000 TL hibe ile ticarileşme imkanının 

sağlandığı BİGG Programı DEPARK/DETTO bünyesinde başladı.

BİGGSİNERJİ, DEPARK yürütücülüğünde, İzmir Tekno-

loji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ve İzmir 

Ekonomi Üniversitesi işbirliği ile yürütülen, Ülkemizin 

bilim, teknoloji ve yenilik stratejisinde yer alan önce-

likli alanlar ile TÜBİTAK BİGG Programı çağrısındaki te-

matik alanlarda iş fikri olan girişimci adaylarına eğitim, 

mentorluk, danışmanlık ve kuluçka hizmetlerinin sunu-

lacağı bir destek programıdır. 

DEÜ, DEPARK/DETTO, Teknopark İzmir ve İzmir Ekonomi 

Üniversitesinin sahip olduğu uzman araştırmacı ve eği-

tim kadrosu, işbirliği ve mentor ağı, kuluçka ve ön ku-

luçka merkezleri ile girişimci adaylarının fikirlerine de-

ğer katmayı amaçlayan BİGGSİNERJİ programı teknoloji 

ve yenilik odaklı iş fikrine sahip adayların başvurularını 

Kasım ve Aralık  aylarında www.biggsinerji.com web say-

fası üzerinden kabul etti. BİGGSİNERJİ Programına li-

sans programlarında öğrenim gören ve bir yıl içerisinde 

mezun olabilecek son sınıf öğrencileri ile lisans mezun-

ları, lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, yüksek lisans 

mezunları, doktora mezunları ve akademisyenler son 

mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 10 yıl geçmiş 

olması şartı ile başvurularını gerçekleştirdi. Programa 

147 girişimci adayı başvurmuş olup 111 girişimci adayı 

birinci faz eğitimlere kabul edildi. Birinci faz eğitimle-

rinin sonunda yapılan değerlendirme kurulu ile 111 gi-

rişim içerisinden ikinci faz eğitimlere devam edecek 45 

girişimci adayı seçildi. Bu program, girişimci adaylarına 

iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürmeleri için 

eğitim ve mentorluk hizmetleri sunacaktır.

BİGGSİNERJİ Programı Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Hasan 

SELİM, “Bir iş fikri olup girişimcilik konusundaki yet-

kinliklerini artırmak, iş fikirleri için eğitim, mentorluk 

ve finansal destek sağlamak isteyen girişimci adayları 

BİGGSİNERJİ programına başvurularını gerçekleştirdi-

ler. Üç güçlü kurumun işbirliği ile gerçekleşecek olan 

bu program uzman kadrolarıyla birlikte girişimci aday-

larına destek olmaya hazır. Fikirlerini gerçeğe dönüş-

türmek isteyen tüm girişimci adaylarını BİGGSİNERJİ 

programı ile destekleyerek, geleceğin girişimcileri ol-

masını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

w w w . b i g g s i n e r j i . c o m
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Dokuz Eylül Üniversitesi ve Vestel 
Elektronik Arasında Sanayi İşbirliği 
Protokolü İmzalandı

Dokuz Eylül Üniversitesi öncülüğünde, DEPARK/DETTO 

işbirliğiyle üniversite-sanayi işbirliği protokolü imzalan-

dı. Güçlerini birleştiren DEÜ ve Vestel, Ar-Ge projelerinin 

geliştirilmesi ve ortak projeler yapılmasını hedeflemek-

tedir. Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin 

araştırma projelerinin ortak bir şekilde yapılması, Üni-

versite bünyesindeki araştırma projelerinin firmanın ilgi 

alanına girmesi durumunda birlikte değerlendirilmesi, 

Vestel’de yürütülen Ar-Ge projelerinde Dokuz Eylül Üni-

versitesi’nin bilgi, birikim ve deneyimlerinden fayda-

lanılması ve DETTO uzmanlarından destek alınması, dış 

kaynaklarca finanse edilen (TEYDEB, TÜBİTAK, SANTEZ, 

FP7, H2020 vb.) projelere tarafların birlikte katılma-

ları protokol kapsamında öncelik verilen konulardır. 

Protokol imza törenine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU, Vestel Elektronik 

firması Genel Müdürü Murat SARPEL, DEPARK Yönetim 

Kurulu Bşk. Yrd. Sezayi ALTUN, DETTO Koordinatörü Prof.

Dr. Hasan SELİM, DEPARK Genel Müdürü Prof.Dr. Özgür 

ÖZÇELİK, Vestel Elektronik Proje Destek ve Teşvikler Mü-

dürü Metin NİL, Proje Bazlı Destekler Sorumlusu Tuğçe 

KÜLAHLI ve DETTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi Uz-

manları katılım gösterdiler. 

DETTO Koordinatörü Prof.Dr. Hasan SELİM, ‘Üniversitede 

üretilen bilgi ve birikimin sanayi ile buluşmasıyla değer 

yaratmanın önemine inanıyoruz. Vestel ile yaptığımız 

çalışmaları kurumsal hale getirerek, bir protokol çerçe-

vesinde düzenlemek çok değerli ve üniversite-sanayi iş-

birliği adına böyle bir adım atmak bizler için çok anlamlı, 

karşılıklı işbirliği için çok teşekkür ederiz.’ şeklinde ko-

nuştu. DEÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU 

‘Üniversitedeki bilginin sanayiye aktarılması, yaratılan 

değerle oradan ürün çıkması Vestel Elektronik gibi bir 

yapının içinde öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin 

değer yaratması bizi çok mutlu edecektir. Birliktelikle-

rin güçlendirilmesini amaçlayan bu protokol ile daha 

iyi projeler çıkmasına öncelik etmiş olacağız.’ şeklinde 

konuştu. Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat SARPEL 

‘Bölgeyi bir çekim ve bir cazibe merkezi haline getirmek 

bizim öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu cazibe merke-

zini oluşturma anlamında Dokuz Eylül Üniversitesi ve 

Vestel Elektronik olarak önemli paydaşlar olduğumuzu 

düşünüyorum. Bu işbirliğini güzel yerlere çekmeyi başa-

rırsak istediğimiz değeri yaratabileceğimize inanıyoruz. 

Umarız iki kurumun birbirine desteği ile iyi bir sayfa aça-

rak diğer kurumlara da örnek oluruz.’ şeklinde konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi, öğretim ve araştırma faaliyetlerini güçlendirecek, Ege Bölgesi’nin teknoloji ve 
Ar-Ge altyapısını geliştirecek işbirliği protokolünü Vestel ile imzaladı. Anlaşma uyarınca DEÜ ve Vestel, tez, 
proje, bilimsel araştırma ve staj konusunda birlikte hareket edecek; eğitimler düzenleyerek karşılıklı bilgi 
akışı sağlayacak. Bilginin sanayiye aktarılmasının önemli olduğunu kaydeden DEÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Uğur MALAYOĞLU, işbirliği sonucunda ortaya çıkacak katma değerin aynı zamanda Türkiye’nin ulusal 
kalkınma politikasını da destekleyeceğini söyledi.
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DEÜ’de Bir AB Projesi Daha Başlıyor
Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi - DETTO’nun ortak olduğu AB Erasmus+

KA2-Stratejik Ortaklıklar Projesi 278.345 Avro bütçe ile kabul edilmiştir.

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Projeleri kategorisin-

de Türkiye, Belçika, Avusturya, İtalya, İspanya ve Le-

tonya’dan çeşitli Enstitü, STK ve eğitim kurumlarının 

oluşturduğu konsorsiyum ile başvurusu yapılan “HERE 

- PROXIMITY SOCIAL ECONOMY” isimli yetişkin eğitimi 

projesi Dokuz Eylül Üniversitesi adına DETTO Koordi-

natörü Prof.Dr. Hasan SELİM öncülüğünde, DETTO uz-

manlarının desteği ile yürütülecektir. Projenin amacı; 

kısıtlı gelir imkanına sahip gençlere girişimcilik eğitimi 

verilmesi ve bu kapsamda çevrimiçi bir girişimcilik eği-

tim modelinin oluşturulmasıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN tarafından 

sözleşmesi imzalanan Proje ile girişimcilik kültürünün 

yaygınlaştırılması için yerel ve ulusal kurumlarla işbir-

likleri yapılması hedefleniyor. Projenin DEÜ ayağındaki 

Yürütücüsü Prof.Dr. Hasan SELİM, “Üniversitemiz adına 

AB projelerini yürütmekten gurur duyuyoruz. Projenin 

desteklenmesi kurumumuz adına çok önemli. Girişimci-

lik kültürünü yaygınlaştırmak, gençleri desteklemek ve 

değer yaratacak projelere imza atmak istiyoruz ” diye 

konuştu.

Social Economy of Proximity
ERASMUS+ 2020 / Yetişkin Eğitimi
Stratejik Ortaklıklar (KA204) Projesi
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ERASMUS+ 2020 / Yetişkin Eğitimi
Stratejik Ortaklıklar (KA204) Projesi

DEPARK/DETTO olarak TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı 
Bilgilendirme ve Tecrübe Paylaşımı Toplantısı’nı gerçekleştirdik. 

Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri ve ekosistem 
paydaşlarımız ile bir araya geldik. DEÜ Rektör Yrd. 
Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU ve DETTO Koordinatörü 
Prof. Dr. Hasan SELİM ‘in açılış konuşmaları ile başlayan 
online etkinlik, DETTO Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Departmanı Uzmanı Gürcü AYATA’nın sunumu sonrasında, 
paydaşlarımızın deneyim paylaşımları ile devam etti.
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Üniversite-Sanayi İşbirliği Buluşmaları 
Devam Ediyor

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde ülkeler 

en güçlü, en modern teknolojilere sahip olma yolunda 

çalışmalarına devam etmektedir. Ülkemizin bilim ve tek-

noloji yarışında yer alabilmesinin nitelikli insan kaynak-

larını ve bilgi birikimini elinde bulunduran üniversitele-

rimizle, finansal kaynağı elinde bulunduran sanayimizin 

işbirliği ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. 

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak Ar-Ge ve İnovasyon 

ekosistemini güçlendirmek için uyguladığımız “Üniver-

site-Sanayi İşbirliği” yaklaşımını “Üniversite-Sanayi 

Bütünleşmesi” boyutuna taşımayı amaçlıyoruz. Bu kap-

samda, Üniversitemiz bünyesinde, Dokuz Eylül Teknoloji 

Transfer Ofisi - DETTO ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştir-

me Bölgesi - DEPARK  koordinasyonunda akademisyen-

lerimizi Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri ve Ar-Ge 

faaliyetleri yürüten firmalarla sektörel bazda “Üniversi-

te-Sanayi İşbirliği Eşleştirme Etkinlikleri” ile bir araya 

getirmekteyiz. 

Üniversitemizin otomotiv teknolojileri alanında çalışan 

akademisyenleri ile sanayinin deneyim ve birikimine sa-

hip firma temsilcilerinin bir araya geldiği “Otomotiv ve 

Otomotiv Yan Sanayi’ etkinliğinin teknolojik rekabete 

ayak uydurabilecek yeni ve kalıcı çözümlere katkı sağla-

yacağına ve işbirlikleri vasıtasıyla yeni projelerin başla-

masına vesile olacağına inanıyoruz.

Üniversite
     Sanayi
İşbirliği
     Eşleştirme
Etkinlikleri

2

Üniversite – Sanayi İşbirliği Etkinlikleri kapsamında 
‘Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi’ alanında çalışan 
43 firma temsilcisi, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 40 
araştırmacı ile bir araya geldi. 

Toplamda 58 görüşmenin gerçekleştiği etkinlik ile 
birlikte ortaya çıkacak, yeni işbirliklerinin paydaşı 
olmaktan memnuniyet duyduğumuzu belirtir, 
Üniversite- Sanayi İşbirliği Bütünleşmesine katkı 
sağlayan tüm firmalarımıza ve araştırmacılarımıza 
teşekkür ederiz. 
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TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan MANDAL’ın 
Katılımıyla Gerçekleştirilen TÜBİTAK 1512 
Bireysel Genç Girişimcilik Destek Programı 
(BİGG) Uygulayıcı Kuruluşları Bilgilendirme 
Toplantısına DETTO Yönetimi ve Girişimcilik 
Birimi Olarak Katılım Gösterdik.

DEPARK/DETTO Olarak Bilkent 
CYBERPARK’ı ve ODTÜ Teknopark’ı 
Ziyaret Ederek Deneyim Paylaşımında 
Bulunduk.

DEPARK/DETTO ve BAMBU Girişimcilik 
Ekibi Olarak, Teknopark İzmir ve İzmir 
Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi ile TÜBİTAK 1512 BİGG Projesi 
Kapsamında Koordinasyon Toplantısı 
Gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO Olarak Havelsan Firması 
ile Olası Proje Çalışmaları ve İşbirliği 
Üzerine Değerlendirme Toplantısı 
Gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO Olarak Boğaziçi Ventures 
ile Olası İşbirliklerini Görüşmek Üzere Bir 
Araya Geldik.

DEÜ Hemşirelik Fakültesi 
Akademisyenlerimize, DEPARK/DETTO 
Destekleri İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı 
Gerçekleştirdik.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Himayelerinde Online Olarak Gerçekleştirilen, 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 9. 
Koordinasyon Toplantısı’na Katılım Gösterdik.

DEPARK/DETTO Olarak Mentor-Menti 
Eşleştirme Programı Kapsamında ADÜ 
Teknokent’i Ağırladık. Ekipler Arası Deneyim 
Paylaşımı Gerçekleştirip, Projelerini Dinlemek 
ve Teknolojilerini İncelemek Üzere DEPARK 
Firmalarımıza Ziyaretlerde Bulunduk.
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DEPARK/DETTO Olarak DEPARK 
Sağlık Teknopark’ı Zeytin Binası 
Firmalarımız ile Bir Araya Geldik. 
Fikir Alışverişinde Bulunup, Çözüm 
Önerileri Üzerine Konuştuk.

TÜBİTAK 1512 Biggsinerji projesi kapsamında 
Paydaşlarımız Teknopark İzmir ve İzmir 
Ekonomi Üniversitesi TTO, Ventures&Mentors 
Ceo’su Ufuk Batum “Teknogirişimcilik ve İş 
Modeli” eğitimiyle girişimcilerimizle birlikte 
proje sürecine başladı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge 
Teşvikleri Genel Müdürü M.Bilal MACİT ve 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanı 
Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ ile Yeni TGB Yasası, 
Kuluçka Firmalarımızın Desteklenmesi ve 
Teknoparkımızın Vizyonu Konularını Görüştük.

DEPARK/DETTO Olarak Destek Patent 
ve Gebze Teknik Üniversitesi TTO ile 
Patentlerin Ticarileşmesi Üzerine 
Online Bir Toplantı Gerçekleştirip, Olası 
İşbirliği ve Proje  Çalışmaları Üzerine 
Görüşme Sağladık.

DEPARK/DETTO Olarak DEPARK Alfa 
ve Beta Binalarındaki Firmalarımız ile 
Bir Araya Geldik. Çözüm Önerileri ve 
Gelecekteki Süreçler Üzerine Konuştuk.

DEPARK/DETTO Olarak DEÜ İSAMER-İş 
Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdür V. Prof.Dr. Alpaslan ERGÖR 
ile ‘Covid-19 ve Pandemi Sürecinde 
Alınacak Önlemler’ ile İlgili Bilgilendirme 
Toplantısına Katılım Sağladık.

Boğaziçi Ventures ile DEPARK bünyesinde 
yer alan ve Dijital Oyun Üzerine Çalışan 
Firmalarımızdan Siis Bilişim, Megami 
Tasarım ve Naisu Oyun Yazılım’ı Bir Araya 
Getirdik.

Viessmann Firması ile İmzaladığımız Üniversite-
Sanayi İşbirliği Protokolü Kapsamında 
Geliştirilmesi Planlanan İşbirlikleri Görüşülmüş, 
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ve 
Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 
Programı Hakkında Online Bilgilendirme 
Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.
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DEPARK/DETTO Olarak Dalan Kimya ile 
Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Bir 
Görüşme Gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO Olarak ÜSİMP Ulusal 
Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi 
İşbirliği Ulusal Kongresi’ne Katılım 
Gösterdik. 

TÜBİTAK 1512 BİGGSİNERJİ Projesi 
Kapsamında, Paydaşlarımız Teknopark İzmir 
ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ventures 
& Mentors CEO’su Ufuk BATUM tarafından 
verilen “Teknogirişimcilik ve İş Modeli” 
Eğitimi ve Girişimcilerimizle Birlikte Proje 
Sürecine Başladık.

Dokuz Eylül Üniversitesi, DEPARK/
DETTO ve Vestel Elektronik Arasında 
Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü 
İmzaladık.

DEPARK/DETTO Olarak TÜBİTAK 2244 Sanayi 
Doktora Programı Bilgilendirme Ve Tecrübe 
Paylaşımı Toplantısı’nı Gerçekleştirdik. DEÜ 
Akademisyenleri ve diğer Paydaşlarımız ile 
Bir Araya Geldik.

DEPARK/DETTO Olarak, MİLRES Rüzgar 
Enerji A.Ş. Firmasını Ziyaret Ettik. Ortak 
Çalışma Noktaları Konusunda Fikir 
Alışverişinde Bulunup, Serviste Olan Bir 
Türbini İnceledik.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet 
Ali ÖZCAN’ın Katılımları ile DEPARK/DETTO 
Olarak TEVA Firması ile İlaçta Millileştirme 
ve Yerlileştirme Kapsamında Görüşme 
Gerçekleştirdik.

Murat Bey Peynirleri Firması Ar-Ge Merkezi ile 
Yapılan Online Toplantıda Üniversite Sanayi 
İşbirliği Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme 
Yapılmış ve Yeni Çağrı Döneminde TÜBİTAK 
2244 Sanayi Doktora Programı Kapsamında 
İşbirliği Geliştirilmesine Karar Verilmiştir.

2
0

2
0
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DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (DAUM)

Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Deprem Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (DAUM), 2003 yılında deprem tehlikesinin belirlenme-

si ve uygulamaya yönelik incelenmesi amacıyla kurulmuştur. 

DAUM, birçok ulusal ve uluslararası projeye yürütücülük yapmış 

ve destek olmuştur. Özellikle Ege Bölgesi’nde var olan diri fay-

ların araştırılması ve zeminin yapılaşmaya uygunluğu üzerine 

çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda, T.C. İçişleri Bakanlığı-

nın fay yasası ile ilgili çalışmalarına destek vermektedir. Parsel 

bazlı çalışmalara da destek olan DAUM; bu çalışmalar kapsa-

mında fayı imar haritalarına çizen, hendek açan merkezlerden 

biridir. İzmir ve çevresinde zemin yapısı ve deprem ön kestirim 

çalışmalarına devam eden DAUM; Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü ile birçok ortak proje içinde yer almaktadır. Ayrıca İçiş-

leri Bakanlığı-Afad tarafından tüm illerde yapılması düşünülen 

İl Afet ve Risk Azaltma Planı da DAUM ile yapılan protokol kap-

samında 2021 yılı içinde tamamlanacaktır.

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof.

Dr. Hasan SÖZBİLİR ile gerçekleştirilen projeler ve Deprem Erken 

Uyarı Sistemi (DEUSİS) Projesi ile ilgili konuştuk.

DAUM olarak bugüne kadar gerçekleştirilen 
projelerden bahseder misiniz?

DAUM kurulduğu yıldan bu yana birçok projede yer almış olup, 

2007 ve 2008 yıllarında TÜBİTAK-1007 ve TÜBİTAK MAM (TUR-
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DEP) projelerini gerçekleştirmiştir. TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz 

Bilimleri Enstitüsü yürütücülüğünde, DAUM’un da içinde ol-

duğu 14 farklı üniversitenin Araştırma Merkezlerinin destek-

leri ile Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik – ancak 

tektonik rejimleri farklı – Bölgelerinde Deprem Davranışının 

Çok Disiplinli Yöntemlerle Araştırılması (TURDEP) Projesi kap-

samında bölgedeki çalışmaları üstlendik. İzmir ölçeğinde 17 

fay var, bizim bu alandaki çalışmamız Ege Bölgesi için gerçek-

leştirilmiştir. Bu kapsamda, Fay boyunca olan sıcak su izlen-

mesi, radon filmlerinin gömülmesi, depremden önce depremi 

anlatan herhangi bir veri var mı diye deprem ön kestirim çalış-

ması gerçekleştirilmiştir.

AFAD, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 

ile Aliağa’dan başlayan ve Güzelbahçe’ye kadar olan kıyı şe-

ridinde ‘Zayıf Zeminler Üzerindeki İvme Değerlerinin Tespiti’ 

için yine 2007-2008 yıllarında TÜBİTAK KAMAG projesi ger-

çekleştirilmiştir. Tamamlanmış olan proje raporuna göre; zayıf 

zemin üzerindeki binaların tespiti ve yıkımı yapılması gereki-

yordu. Deprem olmadan önce zayıf zeminlerin tespiti sağlandı 

ve ilgili rapor sunuldu.

DAUM, 2014 yılı sonunda AFAD-Ulusal Deprem Araştırma 

Programı projesini tamamlamış, Edremit Fayı ve Balıkesir-Hav-

ran Fay zonu boyunca paleosismoloji tabanlı çalışmalar yapa-

rak 2016 yılında bu projeden uluslararası düzeyde iki adet SCI 

kapsamında makale yayımlamıştır. 2016 yılı sonunda çok di-

siplinli iki adet AFAD-UDAP projesini başlatan DAUM’un 2017 

yılı sonunda da TÜBİTAK-1001 kapsamında sunduğu iki projesi 

kabul edilmiştir. 

DAUM olarak AFAD’ın Ulusal Deprem Araştırma Programı kap-

samında tamamladığımız “Depremden sonra toplanma alanla-

rının strandartlarının tebiti” projesi sonuçları 81 ile gönderil-

di. Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye ölçeğinde olan tüm 

depremlerin sonrasında kamuoyuna doğru bilgilendirme için 

sözlü ve yazılı basın yoluyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Gelecek dönem çalışmalarımız içinde; İzmir ve çevresinde dep-

rem dalgası geldiğinde zeminin davranışının ölçümü için dep-

remölçerlerin- sismometrelerin yerleştirilmesi planlanmak-

tadır. Zemini olası depreme göre tanımladığımızda, zeminin 

deprem sırasındaki davranışını önceden bilebiliriz. Buradan 

hareketle zeminin fiziksel özelliklerine göre depreme daya-

nıklı bina yapma şansına sahip olabiliriz. Önümüzdeki dönem-

de hem zemin ve hem de fayların hareketlerini izlemek için 

İzmir ve çevresine AFAD ve Kandilli’ninkiler de olmak üzere 

üniversitemizin de katkılarıyla sismometre sayısını arttırmayı 

hedefliyoruz. 

Deprem erken uyarı sistemi (DEUSİS) projesini 
amacı nedir? proje hakkında biraz bilgi verebilir 
misiniz?

Deprem Erken Uyarı Sistemi (DEUSİS) projesinin amacı; büyük 

yer hareketliliğini önceden tespit ederek, deprem sırasında olu-

şabilecek hasarın azaltılmadır.

Fay kırıldığında hangi yerleşim yerine ne zaman sismik dalganın 

yıkıcı etkisi gelecek onu belirlemeye yönelik bir çalışma olacak. 

Projenin temelinde belli bir haberleşme mekanizması içinde bel-

li yerlere sensörlerimizi yerleştiriyoruz. Özellikle o sismometre 

özelliklerinden yola çıkarak bir ana veri merkezimiz oluyor. Bir 

eşik değer koyuyoruz ve bu değeri aştığı zaman uyarı geliyor. 

Yıkıcı deprem gelmeden önce İzmir’de elektrik, su, doğalgaz 

hatlarının kesilmesi, raylı sistemlerin durdurulması, kamu ku-

rumlarına uyarı yapılması, büyük sanayi tesislerinde üretimin 

durdurulması, her türlü akaryakıt aktarımının durdurulması gibi 

esaslara dayanan bir mekanizma kurmaya çalışıyoruz. 
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DEUSİS’in kullanılan diğer erken uyarı 
sistemlerinden farkı nedir?

Bu proje, sensör ve yazılım geliştirmesinin bize ait olacağı bir 

Ar-Ge projesidir. Proje, yazılım geliştirilmesine ve prototipine 

kadar Dokuz Eylül Üniversitesine ait olacak.

Aslında, Tsunami tehlikesi anlamında da uluslararası ölçekte 

bir sensör sistemi var, fay kırıldığı zaman uyarı veriyor. İzmir 

depreminde de fay kırıldığı zaman bize Tsunami uyarısı geldi, 

tsunami olacağını söylüyor fakat nerede olacağını söylemiyor. 

Biz  gerekli çalışmaları yaparsak nerede olacağını bilebiliriz 

ve bu sistemi DEUSİS projesi ile modelleyebiliriz. Erken uyarı 

sistemi, deprem dalgalarının 5 saniye ile 60 saniye arasında-

ki zaman diliminde haber verilmesini sağlayabiliyor. Örneğin, 

metroda erken uyarı sistemini kurduk diyelim, deprem olduğu 

anda algıladı ve durdu. İnsanlar eğer giderken deprem dal-

gasına yakalanırsa metro sallanacak ve düşecek. Fakat erken 

uyarı sistemi ile metronun elektrigini kesip durmasını sağlaya-

biliriz. Kurulacak olan aletlere 5 ya da 6 büyüklüğünde deprem 

olduğunda haber ver şeklinde ayarlama yapacağız. Kurduğu-

muz bölgeye göre siren çalmasını sağlayacağız. Bu sistemin 

kurulması elektrik, su, doğalgaz hatlarının kesilmesi, raylı 

sistemlerin durdurulması, kamu kurumlarına uyarı yapılması, 

büyük sanayi tesislerinde üretimin durdurulması, her türlü 

akaryakıt aktarımının durdurulması ile deprem sırasında ola-

cak başka bir felaketin daha önüne geçmeyi hedefliyor.

Bu proje ne zaman hayata geçecek?

İlk altı ay proje üzerinde denemeler yapılacak, sonrasında bazı 

pilot bölgelerde sistem hayata geçirilecektir. Tam anlamıyla 

bir yıl sonra projenin devreye girmesini ve 2 yıl sonunda da 

sistemin çalışır hale gelmesini planlıyoruz.

Projede kimler yer alıyor?

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji, Jeofizik, İnşaat, Bilgisayar ve 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden öğretim üyeleri-

mizin yanında yerli, yabancı uzman akademisyenlerin ve Kandilli 

Rasathanesi uzmanlarının da çalışacağı bir proje olacak.
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Firmalarımızın Başarıları

Bir Oyun Projesi - Mokoko
Modernize Edilerek Baştan Tasarlanmış, Retro Oynanışlı Bir Eski Dönem “Atari” Oyunu.

DEPARK’da Mokoko Oyun Projesi ile kuluçka firması olarak girişimine başlayan Göksan Güner; lisansını Bilkent 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, yüksek lisansını ise ODTÜ Oyun Teknolojileri Anabilim Dalında tamamlamıştır. 

Güner, oyun geliştirme sürecini ve Mokoko’yu bizlere anlattı.

Naisu’nun hikayesinden bahseder misiniz? 
Nasıl kuruldu? 

Oyun yazılımı merakım ortaokul ve lise dönemimde baş-

ladı. Bazı büyük oyunların kodlamaya açık editörlerin-

de, nispeten basit bazı oyun motorlarında (RPG Maker, 

Game Maker vb.), Visual Basic, Flash gibi daha görsel 

ağırlıklı platformlarda kendi kendime basit denemeler 

ile başladım. 

ODTÜ’de yüksek lisansımı yaparken Steam’deki o zaman-

lar mevcut olan Greenlight oylama sisteminden geçerek 

ilk ciddi projem olarak gördüğüm Flawed Ones: Puppee-

teer’i yayınlama hakkı kazandım. Ancak projeyi maalesef 

ilk çalışma tecrübem olan Karton Robot Animasyon şir-

ketinde işe başladıktan sonra yarıda bıraktım. 2.5 se-

nelik uzun bir geliştirme sürecinden sonra Round Ways 

isimli bir mobil oyun çıkarttık. Oyun 2.5 senelik geliştir-

me süreci düşünüldüğünde Apple tarafından birçok ülke-
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nin ana sayfasında öne çıkarılmasına rağmen neredeyse 

hiç sevilmedi ve kazandırmadı. En büyük tecrübem bu 

başarısızlık sürecinde olmuştur. Bu durum aslında bi-

razda hırslanmama sebep oldu. Yüksek lisansım bitti ve 

İzmir’e döndüm. Kendi kendime birkaç basit mobil oyun 

yayınladım, bir süre sonra Masomo’da çalışmaya baş-

ladım. Akşamları ve hafta sonları kendi projelerim için 

çalışıyordum. Mobilden uzaklaşıp, tekrar Steam’e yönel-

meye başladım ve Masomo’daki işimden ayrıldım. Artık 

başka bir yerde çalışmak istemediğime karar verdim ve 

tam zamanlı bağımsız geliştiriciliğe odaklandım. 

Japon oyun ve anime kültürüne de ait ögeler kullanıp, 

batılı bir geliştirici olduğumu düşündüğüm için Japon-

lar’ın aksanlı bir şekilde “nice” demesinin fonetik oku-

nuşu olan “naisu” başlattığım oluşum için çok doğru 

bir isim gibi geldi ve Naisu Oyun Yazılım firmasını resmi 

olarak kurdum. Bu yaz şirketi açtıktan sonra DEPARK’a 

Mokoko projesi ile başvurdum ve kabul edildim.

Mokoko projesi nasıl ortaya çıktı? Nasıl gelişti? 

NAISU olarak internette serbest çalışan insanlar (free-

lancer) ile birkaç proje geliştirdikten sonra daha kali-

teli bir iş yapmak istedim. Çok uzun zamandır piyasada 

Volfied, Qix gibi 90’larda popüler olan arcade oynanışta 

bir oyun olmadığını fark ettim. Volfied’i çok sevdiğim 

için bir klondan ziyade ona saygılı davranarak kendi ver-

siyonumu geliştirmek istedim. Projeye yeni başladığım 

dönemlerde bedelli askerliğe gittim ve orada Tuna Şahin 

ile tanıştım. Döndüğümüzde bu projede birlikte çalışabi-

leceğimizi düşündük. Başarıya ulaşan küçük bir Kickstar-

ter kampanyası gerçekleştirdik. Gene birçok freelancer 

yardımı ile 17 Şubat 2019’da Mokoko’yu yayınlamış ol-

duk. Bir Türk fıkrasını oyunda ilerledikçe başka bağımsız 

hikayeler ile de birlikte anlattık. Hem Türkiye’de, hem 

Dünya’da çok güzel tepkiler aldık. 

Biraz oyunu anlatır mısın? Nasıl oynanıyor?

Mokoko; Qix, Volfied, Gals Panic gibi retro dönem oyun-

larından esinlenilmiş, eğlence (arcade) türü bir oyun-

dur. Absürt hikayelerle harmanlanmış, 8 kısım ve 24 bö-

lümden oluşan bir içeriğe sahiptir. Türkçe destekleyen 

bir oyun olan Mokoko, 1980’lerin sonlarında popüler bir 

oyun stili olan arcade türünün ruhunu modern bir doku-

nuşla yeniden canlandırmayı hedefliyor. Mokoko’da 24 

farklı seviye ve her seviyenin kendine özgü baş düşman 

ve yancıları var. Ana amaç; yardıma ihtiyacı olan kız-
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ların, tuhaf baş düşmanlardan kurtulmasına yardım et-

mek. Bu yardım; bazen bir mobil oyunda bölüm geçmek 

için, bazen ise mutfakta ortaya çıkan böceklerle başa çı-

kabilmek için olabiliyor. Oynarken seviyeye başladığınız 

başlangıç alanının büyük bir bölümünü ele geçirmeniz 

gerekiyor. Kendi bölgenizdeyken, kalkanınız boşalana 

kadar düşmanlardan yalıtılmış ve güvende olursunuz. 

Bölgenizi çizerek yeni alanları fethediyorsunuz. Ancak 

çizim yaparken, kalkanınız devre dışı kalır ve tehlikeye 

açık olursunuz. Kalkanınız zamanla azalır. Belli bir sık-

lıkta yeni alan ele geçirmezseniz, kalkanınız tükenir ve 

kendi alanlarınızda da tehlike altında olursunuz. Oyunda 

3 zorluk seviyesi var. Zorluk seviyeleri; düşmanları, kal-

kanınızı ve zafer için gerekli fethedilmiş alan yüzdesini 

etkiler.

Şuan projenin hangi aşamasındasınız? 
Gelişim süreci nasıl?

Sadece Steam’de bilgisayar platformu için oyunu çıkart-

mıştık. Microsoft ile XBox ve Nintendo ile Switch için 

yayınlama izni aldığımızda artık şirketleşmek için doğru 

bir zaman dilimine girdiğimi düşündükten sonra DEPARK 

bünyesinde BAMBU Oyun Kuluçka Merkezi olacağını da 

duyunca, DEPARK gibi bir teknoparkta olmanın doğru 

olacağına karar verdik. Geliştirmelerimize şimdi DEPARK 

bünyesinde devam edeceğiz.

Oyunun bilgisayar versiyonundan aldığımız geribildi-

rimler ile konsol ve bilgisayardaki yeni versiyonu için 

projenin kapsamını geliştirme kararı aldım. Geliştirme-

nin ağırlıklı bir bölümü görsel iyileştirmeler ve animas-

yonlar üzerine devam etmektedir. Oyunun güncel halinin 

yapımı için Kickstarter’daki kitlesel fonlaması başarıya 

ulaşmış ve 1942 euro toplanmıştır. Belli bir kitlenin hiç-

bir pazarlama yapılmadan projeye desteği olması proje-

ye güveni arttırmıştır. 17 Şubat 2020 tarihli çıkışından 

bu yana PC için 4585 adet satmıştır. Halihazırda şimdiye 

kadar Steam’de 10068 kişi tarafından istek listesine ek-

lenmiştir. %93 olumlu sayıdaki oyuncu yorumu ile türü 

için sevilen bir yapım olduğunu göstermiştir. Paylaşılan 

veriler 11 Ağustos 2020 tarihlidir. Bu süre içerisinde 

oyuncu yorumları dikkate alınarak birçok küçük ve orta 

çaplı iyileştirmeler yapılmıştır. 

Bundan sonraki hedefiniz ne olacak?  

Mokoko’nun büyük geliştirmesinden sonra satışlardaki 

beklentilerimiz karşılandığı takdirde ekibimizi genişle-

tip, bilgisayar ve konsollar için çok daha kapsamlı oyun-

lar geliştirmek istiyorum. Bizim bir sonraki amacımız bu 

oyuna çok büyük bir geliştirme paketi çıkartmaktır. Ste-

am’de bir güncelleme ile bunu sunup; Xbox, Nintendo 

Switch ve Playstation konsolları için de oyunu bu yeni 

haliyle yayınlamaktır. Xbox ve Nintendo Switch ile görü-

şülmüş, bu platformlar da oyunun kendilerinde çıkartıl-

ması için gerekli onayı verip, özel geliştirici cihazlarını 

tarafımıza göndermişlerdir. Sony Playstation’a da yakın 

bir zamanda başvurulması hedeflenmektedir.



23

Bir Girişimcilik Öyküsü

Genç Girişimcilerden Hastane 
Mikrobunu Tespit Eden Biyo-Sensör
AGON ekibi, bu sensör ile tedavisi zorlu ve masraflı olan bakterinin neden olduğu can 
kayıplarını önlemeyi hedefliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühen-

disliği Bölümü son sınıf öğrencisi ve BAMBU Hızlandır-

ma ve Önkuluçka Merkezi girişimcilerimizden Aleyna 

YILDIZ ve ekibi hastane mikrobunu tespit eden bi-

yo-sensör geliştirdi. Farklı disiplinlerden oluşan AGON 

ekibinin lideri Aleyna YILDIZ ile projeye dair konuştuk.

Girişimcilik yolculuğunuz nasıl başladı? 
Biraz AGON ekibinden bahseder misin?

Üniversiteye başladığımdan beri farklı alanlarda proje ve 

girişimlerin içinde yer aldım.

Dokuz Eylül Üniversitesi İnsansız Hava Araçları Toplulu-

ğu (DEHA)’da Roket Takımında görev aldım ve halen Me-

talurji ve Malzeme Mühendisliği Öğrenci Topluluğu’nda 

denetim kurulu üyeliğim devam ediyor. Stajlarımı Rolls 

Royce Power Systems AG ve Universitat Bayreuth’da ta-

mamladım. DEPARK bünyesinde bulunan BAMBU Hızlan-

dırma ve Ön Kuluçka Merkezi’nin açmış olduğu 5. dönem 

hızlandırma programında proje fikrimizi geliştirmeye 

başladık.

“AGON’ kelimesi Latince ‘rekabet’ anlamına geliyor. Eki-

bimizin ismi-AGON Staphylococcus Aureus bakterisi ile 

mücadelemizi ve zamanla yarışımızı temsil ediyor. Bu iş 

fikri, aslında ekip arkadaşımız olan Betül ESKİOCAK ile 

yaptığımız bir fikir alışverişi üzerine ortaya çıktı. 

Ekipde şuan üç kişiyiz. Ekibimizdeki diğer arkadaşımız 

Eyüp Kubilay KOZAN da benim gibi DEÜ Metalurji ve Mal-

zeme Mühendisliği son sınıf öğrencisidir. Kendisi eki-

bimizde üretim planlama ve malzeme seçimi & tasarımı 

kısmında yer almaktadır. Mikrobiyoloji tabanlı konu ve 

araştırmaları yapan ekip üyemiz Betül ESKİOCAK ise Bi-

runi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisidir.

BAMBU programına başvurmamızla birlikte, iş fikrimizi 

bir platformda ilk kez sunma fırsatını yakaladık ve giri-

şimcilik yolculuğumuz böylece başlamış oldu.

Bu proje nasıl ortaya çıktı? Nasıl gelişti?

Aslında proje fikri 2017 yılından itibaren vardı. Proje fik-

ri üzerine sürekli fizibilite çalışmaları gerçekleştiriyor-

duk. Bambu programına başvurmamızla bu süreç hızlan-

dı. Bambu’da aldığımız eğitimler ve mentorluklar bizim 

daha hızlı ilerlememizi sağladı. 

Hastaların hayatını tehdit eden ve hastanelere de eko-

nomik yük getiren, halk arasında ise hastane mikrobu 
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olarak bilinen ‘Staphylococcus aureus’ isimli bakterinin 

yol açtığı sorunu çözmek en büyük amacımız. Bu bakte-

rinin tedavisi zorlu ve masraflı; biz bu bakterinin neden 

olduğu can kayıplarını önlemeyi amaçlıyoruz.

Sistemimiz bakteriyi elimine etmiyor, bakterinin varlı-

ğını kendi yazılım programını kullanarak faz analizi gö-

rüntüleme yöntemi ile tespit ediyor. Bu nedenle, insan 

faktörünü ve bu faktörden oluşabilecek hata oranlarını 

azaltmaktadır.

Staphylococcus aureus Bakterisi; Gram pozitif bir in-

san patojeni olan Staphylococcus aureus, tüm dünyada 

hastalar ve hastaneler üzerine muazzam ekonomik yük 

getiren nozokomiyal enfeksiyonların önde gelen nede-

nidir. Stafilokok enfeksiyonların spektrumu çok geniştir, 

küçük deriden bakteriyemi, pnömoni, endokardit, oste-

omiyelit, toksik şok sendromu ve septisemi gibi haya-

tı tehdit eden lezyonlara neden olmaktadır. Stafilokok 

enfeksiyonlarının tedavisi, hızla gelişen antibiyotiğe di-

rençli suşlara eğilimi nedeniyle son derece zorlaşmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda tahminen 94.000 

hayatı tehdit eden enfeksiyona ve 19.000 ölüme neden 

olmaktadır. 

Şu an projenin hangi aşamasındasınız? 
Gelişim süreci nasıl, bir işbirliği var mı?

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nükhet HOTAR’ın 

desteği ile DEPARK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı’ndan 

prototip üretimi için hibe almış bulunmaktayız. En yakın 

zamanda prototip çalışmalarına başlayacağız. Tabi bu 

süreçte İnovasyonda Kadın Proje Yarışması, ÜNLÜ & Co. 

Kadın Girişimciler Akademisi, 8. Genç İZİKAD Girişimcilik 

Proje Yarışması gibi platformlarda dereceye girerek çeşit-

li ödüllere layık görüldük. Haziran ayı itibariyle de pa-

tent başvurumuz yapılmıştır. Aynı zamanda, ABD kökenli 

Boundless Medical Ventures şirketiyle de görüşmelerimiz 

devam etmektedir.

DEPARK/DETTO yürütücülüğünde olan BiGGSiNERJi prog-

ramına da başvurumuzu yaptık. İzmir Bilimpark, Marmara 

Teknokent ve Acıbadem Kuluçka ile iş birliklerimiz bulun-

maktadır. 

01.03.2020 tarihli patent ön araştırma raporu doğrultu-

sunda referans dokümanlara yönelik bahsedilen patent 

başvurularıyla ürünümüzün farklı teknik özelliklere sahip 

olması sebebiyle “Hastane yoğun bakım ünitelerinde gram 

pozitif Staphylococcus aureus bakterisinin algılanmasını 

sağlayan biyosensör” başlıklı buluşumuz yenilik, buluş 

basamağı ve sanayiye uygunluk unsurlarını sağlayacağı 

görülmüştür. 23.03.2020 tarihli Fikri Mülkiyet Hakları 

Komisyonu kararı doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversite-

si hak sahipliğinde ulusal patent başvurusunun yapılması 

uygun görülmüştür. 

Bundan sonraki hedefiniz ne olacak?

Biyosensör uygulamamızı başarıyla gerçekleştirip Staphy-

lococcus aureus nedenli maddi kayıpların ve can kayıpları-

nın önüne geçmeyi amaçlamaktayız. Şirketleşmeye yöne-

lik adımlar tamamlandıktan sonraki hedefimiz, aklımızda 

bulunan diğer biyoteknoloji tabanlı projelerimizi de ger-

çekleştirmek. Bu şekilde AR-GE tabanlı, öz kaynaklarını 

verimli bir şekilde kullanan ve uluslararası mecrada üre-

tim yapabilen bir marka haline gelmeyi hedeflemekteyiz. 
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Bir Patent Öyküsü

Aktarım Sistemi (Gas)Projesi
Dokuz Eylül Üniversitesi hak sahipliğinde, Dokuz Eylül 

Teknoloji Transfer Ofisi-DETTO koordinasyonunda baş-

vurusu yapılan, “Güç Aktarım Sistemi (GAS)” başlıklı 

buluş ulusal aşamada incelemeli patent belgesi alma-

ya hak kazanmıştır. Buluş sahibi Dokuz Eylül Üniver-

sitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın ARISOY ile patent 

almaya hak kazanan buluşu hakkında söyleşi yapma 

fırsatı bulduk.

Proje fikri nasıl ortaya çıktı?

TÜBİTAK 1001 programı çerçevesinde 2015 yılında ta-

mamlanan 111M550 numaralı araştırma projesi kapsa-

mında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarında 

bir dalga kanalı oluşturulmuştur. Daha sonra başlanılan 

diğer TÜBİTAK ve DEÜ BAP projeleri kapsamında modern 

ölçüm cihazları ile donatılan dalga kanalı kıyı yapıla-

rı üzerine etkiyen basınçlar, kuvvetler ile bu yapıların 

oturduğu deniz tabanında dalga hareketlerinden kay-

naklanan oyulmaların araştırılmasını sağlayacak niteliğe 

ulaşmıştır. Günümüze kadar, dalgakıran topukları, de-

nizaltı boru hatları ve kazıklar etrafında oluşan oyulma 

mekanizması araştırılan DEÜ Hidrolik laboratuvarında, 

oluşan teknik donanım ve bilgi birikimi de göz önünde 

bulundurularak, dalga enerjisi üzerine araştırma yapıl-

ması düşüncesi gelişmiştir.

Yüksek güç yoğunluğu nedeniyle dalga enerjisinden 

yararlanılması fikri 19. yy başına kadar gitmektedir. 

Ancak, dalga enerjisinden yararlanmada hala çözü-

lememiş çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu nedenle, 

dalga enerjisinden rüzgâr enerjisi, hidroelektrik ve 

güneş enerjisi gibi diğer yerleşik yenilenebilir enerji 

kaynaklarına kıyasla henüz yaygın olarak kullanım ger-

çekleştirilememiştir. 

Patent konusu model ne tür dalga enerjisi 
dönüştürücülerine uygundur?

Rüzgâr dalgalarının enerjisinin elektrik üretimi sağla-

nabilmesi için dalga gücünden yararlanan bir makineye 

(DED-Dalga Enerjisi Dönüştürücüsü / WEC-Wave Energy 

Converter) ve elde edilen gücü jeneratöre ileten bir sis-

teme (GAS-Güç Aktarım Sistemi / PTO-Power Take-off 

System) ihtiyaç duyulmaktadır. Noktasal algılayıcılar, 

döngüsel salınım yapan su kolonları, dalga aşımı, basınç 

farkları, dönen kütleler gibi farklı modelleri bulunan 

dalga enerjisi dönüştürücüleri tarafından emilen ener-
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jinin kullanılabilir elektriğe dönüştürülebilmesi için gerekli 

mekanizma olan güç aktarım sistemi (GAS) için de farklı 

modeller söz konusudur. Güç aktarım/dönüşüm sistemle-

ri, dalga enerjisi dönüştürücülerinin önemli bir bileşenini 

oluşturmaktadır. Açık denizde dalga ile sisteme iletilen me-

kanik güç, elde edilmesi amaçlanan elektrik enerjisine güç 

aktarım sistemi yardımı ile dönüştürülür. Hidrolik, hava/su 

türbinleri ve doğrusal jeneratörler gibi farklı güç aktarım 

sistemleri mevcut olup; kullanılan dalga enerjisi dönüştü-

rücüsü ile uyumlu etkin bir güç aktarım sisteminin geliş-

tirilmesi günümüzde halen üzerinde çalışması sürdürülen 

araştırma konularından biridir. Patente konu olan GAS bu 

amaçla geliştirilmiş bir modeldir.

Patent konusu modelin avantajı nedir? 

Deniz içinde yapılacak tesislerin inşa, işletme ve 

bakım/onarım süreçlerindeki teknik sorunlarının 

çok olması, i lk yatırım maliyetinin büyük olması, 

diğer enerji üretim sistemlerine göre şimdilik ve-

rimli olmaması gibi nedenlerle dalga enerjisinden ya-

rarlanılmada yaygın endüstriyel üretime geçilememiştir. 

Modelin avantajı esas itibariyle çok fazla maliyet gerek-

tirmeyen ve mevcut endüstri ile kolayca üretilebilecek, 

deniz suyunun korozif etkisine dayanıklı anti-korozif 

malzemeler kullanılarak oluşturulabilmesidir. Rüzgâr 

enerjisi potansiyeline sahip ülkemizde gelecekte planla-

nacak olan deniz içi rüzgâr enerji santralleri ile kombine 

çalışacak DED sistemlerine entegre edilebilecek nitelik-

tedir. Düşey şaftlı bir GAS açık deniz rüzgâr türbinlerinin 

ayakları (kuleleri) içine kolayca yerleştirilebilecektir. Bu 

nedenle geliştirilen GAS yenilenebilir enerji üretimi açı-

sından önemli bir potansiyele sahiptir.

Patent konusu model başka amaçla 
kullanılabilir mi?

Sistem dalga enerjisi yanında diğer benzer düzensiz ha-

reketlerin oluşturduğu gücün elektrik enerjisine dönüş-

türülmesinde de kullanılabilir. 
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Bir Proje Öyküsü

Bir Üniversite-Sanayi İşbirliği Öyküsü

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik 

Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektromanyetik Alan-

lar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Dr. Özgür TAMER’in yürütücülüğünde ve Luna Elektrik 

Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortak yürütülen 

TÜBİTAK 1505 projesi “Akıllı sayaçlar içeren elektrik pa-

nolarına düzlemsel anten entegrasyonu” konulu projenin 

öyküsü aşağıdaki şekildedir.

Proje fikri nasıl ortaya çıktı?

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi tarafından gerçek-

leştirilen üniversite-sanayi işbirliği eşleştirmesi sırasın-

da firma ile bir araya geldik. Firmanın Ar-Ge merkezi-

ne yaptığımız ziyaret sırasında firmanın ihtiyaçları ve 

sorunları üzerine görüşmeler gerçekleştirdik.  Firma, 

uzaktan veri alınabilen sayaçları ile ilgili birebir tanıtım 

gerçekleştirdi. Tanıtım sırasında metal panoların içinde 

kalan sayaçların dışarıya veri aktarabilmesi için antenle-

rin pano dışına yerleştirildiği ve bazı tüketiciler tarafın-

dan faturalandırmanın engellenmesi ya da geciktirilmesi 

amacıyla antenlere zarar verilebildiği ifade edildi. İfade 

edilen bu sorun üzerine kapağa entegre bir anten ge-

liştirilebileceği ve ortak proje başvurusunda bulunarak 

Ar-Ge çalışmalarının geliştirilebileceği önerisinde bu-

lunduk. 

Üniversite - Sanayi İşbirliği kapsamında 
firma ile nasıl bir araya geldiniz?

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite-sanayi 

işbirliği çalışmaları kapsamında düzenli olarak sanayi zi-

yaretleri gerçekleştiriyor. Bu ziyaretler sırasında firma-

ların sorunlarını analiz ederek üniversitemiz akademis-

yenleri ile eşleştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Luna 

Elektrik Elektronik ile ilk bağlantıyı DETTO gerçekleştir-

di. Daha sonra firmanın çalışmak istediği konu başlıkları 

kapsamında benimle iletişime geçtiler. DETTO ile birlikte 



28

firma ziyareti gerçekleştirdik ve firmayı üniversitemi-

ze davet ederek üniversitemiz araştırma altyapısını 

tanıttık. 

Projenin temel amacı nedir?

Elektrik sayaçlarının uzaktan okunmasında kablosuz 

hücresel ağlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte sayaçların içerisinde bulunduğu elektrik pano-

ları tamamen metalik yapıda üretilmekte ve bu durum 

sayaçların haberleşmek için kullandığı kablosuz işaret-

lerin pano dışına aktarılması sırasında zayıflamasına 

yol açmaktadır. Bu sorun pano dışına harici antenler 

bağlanarak çözülmeye çalışılmakla birlikte, uzun süre-

ler gözetimden uzak kalan panoların antenleri kasıtlı ya 

da kasıtsız olarak zarar görebilmekte ve elektrik tüketim 

bilgisinin aktarılamamasına neden olabilmektedir.  Bu 

amaçla, mobil iletişim sistemleri üzerinden yapılan sa-

yaç okumalarında metal pano dışına yerleştirilen anten-

ler yerine, pano  kapağına bir anten entegre edilerek, 

gerek vandalist gerekse de faturalandırmayı engelleme 

amacı taşıyan ve pano dışında konumlandırılan antenler 

yerine tamamen gizli bir anten tasarımı yapılmasıdır. Bu 

sayede abonelerin faturalandırılmasında yaşanan sorun-

lar en aza indirilecektir.

Bundan sonraki aşamada proje süreci nasıl 
ilerleyecek?

Proje kapsamında üretmeyi hedeflediğimiz antenlerimiz 

ön prototip aşamasında üretilmiştir.  Üretilen bu anten-

ler Dokuz Eylül Üniversitesi araştırma altyapısı tarafın-

dan test edilmiş olup, firmanın kendi ortam koşullarında 

test edilmesi aşamasındadır. Firmanın yaptığı testler 

sonrasında revizyon talep edilirse bizim tarafımızdan 

gerçekleştirilecek olup,nihai prototipe ulaşılacaktır.

Projeden elde edilecek çıktılar nelerdir?

Projeden elde edilecek olan çıktı, Metal Elektrik Panosu 

kapağına entegre bir mobil iletişim sistemi antenidir. 

Frekans bandı olarak IOT bantları tercih edilmiştir, bu 

sayede düşük veri yükü ile abonelerin fatura bilgisi ak-

tarılabilecektir. Firmanın ürünlerini içine monte ettiği 

standart pano kapaklarından birinin yerine geçebilecek 

ve içine mikroşerit anten entegre edilmiş bir pano ka-

pağı tasarımı ve uygulamasıdır. Türkiye’de elektrik pa-

nolarının standartları TEDAŞ tarafından yayımlanan “AL-

ÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ” 

kapsamında belirtilen düzenlemelere göre üretilmekte-

dir. Yapılacak olan çalışmada da mevcut pano yapısına 

uygun bir üretim yaptırılarak anten bu bileşenin içine 

gömülecektir. Bu sayede standartlara uygun bir üretim 

gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Projenin ekonomik ve ulusal kazanımları 
nelerdir?

Elektrik sayaçlarının uzaktan okunması hem tüketimin 

faturalandırılmasında kolaylık sağlamakta hem de ve-

rilerin anlık olarak izlenebilmesine ve analizine olanak 

sağlamaktadır ve enerji etütlerinin sağlıklı gerçekleşti-

rilebilmesi için önemli bir veri sunmaktadır. Bu amaçla 

hücresel haberleşme teknolojileri yaygın olarak kullanıl-

maktadır. Bununla birlikte hücresel bağlantı sağlanma-

sı sırasında antene ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut pano 

tasarımları standart anten kullanımlarında gerek konum 

gerekse de haberleşme başarımı açısından uygun de-

ğildir. Proje kapsamında yapılacak anten entegrasyonu 

ile uzaktan okuma başarımı artırılarak daha sağlıklı veri 

elde edilmesi sağlanacaktır.
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“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı” 2021 Yılı 1. Çağrıları Açılıyor

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi 

Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı açılıyor.

1507 programı gibi, 1501 programına da sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru 

yapabilmektedir. Çağrılar ile KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma teknoloji geliştirme ve 

yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Başvurular 04.01.2021 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacaktır.

Eurostars-2’nin Son Çağrısı Açıldı

EUREKA’nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan Eurostars-2 Programı’nın son çağrısı açıldı. Çağrı 

kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi 

ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Proje 

konsorsiyumlarında Ar-Ge yoğun bir KOBİ’nin koordinatör olarak yer alması beklenmektedir. Ortak proje 

önermek isteyen Türk firmaların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri paydaş ile proje ortağı olarak anlaşmaları 

gerekmektedir. 

Son Başvuru Tarihi 4 Şubat 2021’dir. 

Başvuru yapmaya ilişkin önemli hususların ve ipuçlarının paylaşılacağı 12 Ocak 2021 tarihli (saat 11.00/
Brüksel saati) webinar için kayıt olmayı unutmayınız!

Kayıt Linki İçin:

https://register.gotowebinar.com/register/1928248037815443727

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/eurostars-2nin-son-cagrisi-acildi
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ERA PerMed 2021 Yılı Çağrısı

Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan 

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi 2021 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya 

ulusal bazda araştırmalara destek veren 30 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile 14.12.2020 tarihi itibariyle 

açılmıştır. Çağrının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri – Kişiselleştirilmiş 

Tıp Uygulamaları için Klinik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir. 

  Son Başvuru Tarihi: 04.03.2021

  https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-permed-2021-yili-cagrisi-acildi

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Destekleme Programı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel 

yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler 

desteklemektir. Proje süresi en fazla 36 aydır.

1001 Programı 2021 Yılı  1. Dönemi Başvuru Tarihleri:

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi: 15 Şubat 2021
Çevrimiçi Başvurunun ve E-imza Sürecinin Tamamlanması İçin Son Tarih: 26 Mart 2021

Detaylı Bilgi İçin: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-

1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr 
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