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40. YILA ARMAĞAN…

Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumu-

muzun araştırma altyapısını güçlendirmek amacıyla 

yürüttüğümüz çalışmalarda, yeni bir aşamaya geldik. 

Ülkemizin ilk sağlık temalı teknoparkı olarak kurulan 

ve uzun yıllar kentimize hizmet veren Dokuz Eylül 

Üniversitesi Teknoparkı’na (DEPARK) kapsamlı 

bir merkez kazandırma gayretimiz, nihayet sonuca 

ulaştı. Başlattığımız girişimler neticesinde, Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tınaztepe 

Yerleşkemizde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgemiz 

(TGB-1) yüzde 60 oranında genişlerken; burada yük-

selecek Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi ve Binala-

rı’nın çalışmaları da hız kazandı. Geldiğimiz noktada 

ise mimari tasarım yarışması düzenlediğimiz projede, 

önemli bir dönemeci geçmiş olduk. 

Peki, bundan sonra ne olacak? Öncelikle hedeflerimizin 

anlaşılması açısından mevcut durumu gözden geçirme-

miz gerekmektedir. Şöyle ki; Tınaztepe Yerleşkesinde 

bulunan ALFA ve BETA Binaları (TGB-1) ile 15 Temmuz 

Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde bulunan Zeytin Binası 

ve Nar Kompleksi’nde(TGB-2) faaliyetlerini sürdüren 

DEPARK, 2022 yılı itibari ile 120 firmaya ev sahip-

liği yapmaktadır. Buradaki toplam istihdam sayısı 

ise 1310’dür. Bunun yanı sıra, Ar-Ge personel ola-

rak istihdam edilen kişi sayısı ise 1106’dır. Mevcut 

devam eden proje sayısının 180 olduğu DEPARK’ta, 

2021 sonu itibariyle Ar-Ge gelirleri 167 milyon TL 

olup; kent ekonomisine ihracat katkısı ise 10 milyon 

doları aşmaktadır. Bölgedeki firmaların toplam cirosu 

250 milyon TL olduğu düşünüldüğünde; buraya yapıla-

cak her yatırım da ‘altın’ niteliği taşımaktadır. Dolayı-

sıyla Rektörlük olarak, ALFA ve BETA binalarının yanında 

yükselmesini hedeflediğimiz GAMA binalarını araştırma 

üniversitemiz tarafından hem daha fazla firmaya hizmet 

verecek hem de kurumumuzun Ar-Ge kabiliyetini artıra-

cak şekilde konumlandırılmaktayız. 

Modern ve çevre dostu mimariye sahip GAMA bina-

larının projesine gelecek olursak; dört bloktan olu-

şacak bu yapıları, farklı etaplarda tamamlamayı ön-

görmekteyiz. Yaklaşık 46 bin metrekare inşaat alanı 

olan proje bitirildiğinde, GAMA’daki kiralanabilir 

toplam alan 18 bin metrekare olacaktır. Toplam 400 

milyon TL yatırım maliyeti olan binalarımız, 3 bin Ar-

Ge personeline hizmet verecektir. Bu rakam; daha 

fazla firma, girişim ve nitelikli insan gücü anlamına 

gelmektedir. Üstelik burası 11. Kalkınma Planı’nda 

öngörülen ve araştırma üniversitemizin alan odak 

eşleştirmelerinde sorumluluk üstlendiği sektörlerde 

olmak üzere; ülkemizin bilim ve teknoloji ile kalkın-

masını sağlayacak her alanda üst vazifesi görecektir. 

Üniversitemizin 40. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 

2022’de, böyle önemli bir projeyi gerçeğe dönüştüre-

cek ilk adımı atmanın gururunu yaşamaktayız. Önümüz-

deki dönemde Rektörlük olarak, inovasyon kültürünü 

yaygınlaştıracak ve girişimcilik ekosistemini besleyecek 

yatırımları hayata geçirmekte kararlıyız. Bu noktada; 

mensuplarımızın, paydaşlarımızın, girişimcilerimizin, 

ilgili kişi ve kurumların talep ve beklentilerine yöne-

lik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Ülkemizin kalkınma 

ve refah odaklı politikalarına katma değer sağlayacak 

GAMA Binalarımızın temelini de, önümüzdeki süreçte 

atmayı hedeflemekteyiz. Üniversitemize ve kentimize 

armağan olacak bu projede emeği geçenlere teşekkür 

ediyor; DETTO Yorum Dergisi’ni keyifle okumanızı 

diliyoruz.

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
DEÜ REKTÖRÜ

DEPARK A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı
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DEPARK 
Büyümeye 
Devam 
Ediyor

Sanayi, kamu kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma 

altyapılarının aynı ortamda Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları 

yürüttükleri, aralarında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleş-

tirdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği 

bir ekosistem olan DEPARK 2013 yılında kurulmuştur. DEPARK 

A.Ş.’nin %77,33’lük hissesi Dokuz Eylül Üniversitesi’ne aittir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurma izni Bakanlar Kurulunun 

17.12.2012 tarihindeki toplantısında alınan 2012/4085 sayılı 

kararın ve 03.01.2013 Tarih ve 28517 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanmasıyla verilmiştir. 

Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Alfa ve Beta Binaları (TGB-1) ve 

Balçova Yerleşkesi’nde bulunan Zeytin Binası ve Nar Kompleksin-

de (TGB-2) faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda Türki-

ye’nin İlk Sağlık İhtisas Teknoparkı olan DEPARK, sağlık alanında 

yeni projelere ve işbirliklerine açık, inovasyon vizyonu üzerine ku-

rulmuş bir teknoparktır.

9 Haziran 2022 tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

ile  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde 

mevcut 17.370 metrekarelik  alana 10.261 metrekarelik 

alan daha eklenerek “DEPARK TGB-1 Alanı”nın 27.632 

metrekare  olmasına karar verilmiştir.  

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hayata geçirdiği projeler ve hiz-

mete aldığı yatırımlarla ülkemizin milli teknoloji vizyonuna 

uygun çalışmalar yürüttüğünü söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. 

Nükhet HOTAR, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak yerli ve milli 

üretimi destekleyen her adımın yanındayız. Üniversitemizin 

bilgi ve deneyimi ile akademisyenlerimizin, girişimci ve sana-

yicilerimizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan teknolojilerin 

ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesini sağlıyoruz. Ar-Ge ve 

inovasyon ikliminin ihtiyaç duyduğu bütün koşulları sağladı-

ğımız Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı – DEPARK her geçen 

gün yeni girişimcilere ev sahipliği yapıyor. Biz de bu doğrultu-

da yeni fiziki yatırımları hizmete alıyoruz. Tınaztepe Yerleşke-

mizde Alfa ve Beta binalarının yanına yapmayı planladığımız 

‘Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’ ile teknolojik gelişmeleri 

yakından takip eden ve teknoloji üreten bir üniversite olmaya 

devam edeceğiz” dedi.

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür ÖZÇELİK ‘Türkiye’de yük-

sek teknoloji üretiminin ve teknolojik girişimciliğin öncü ve li-

der teknoparkı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın 

Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet HOTAR’ın önderliği, yol göste-

riciliğinde ve kendisinden aldığımız destek ile gerçekleştirdi-

ğimiz Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki ek alan başvurumuz  kabul 

edilmiştir. Başvurumuzun kabul edilmesi ile büyüme yolundaki 

hedeflerimize biraz daha yaklaştık. DEPARK’ın  üçüncü büyük 

yatırımı bu alanda olacak, DEPARK Alfa ve Beta binalarımızın 

yanına Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Binası’nın inşası için 

çalışmalara başladık.’ şeklinde konuştu.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı-DEPARK bünyesinde 2022 

yılı itibari ile toplam 120 firmaya ev sahipliği yapmaktadır. 

Toplam istihdam sayısı 1310, toplam Ar-Ge personel istihdam 

sayısı 1106,bölgede devam eden proje sayısı 180’dir. Bölge-

nin 2021 sonu itibariyle Ar-Ge geliri rakamı 167 milyon TL 

olup, kent ekonomisine ihracat katkısı ise 10 milyon doları 

aşmış, toplam ciro 250 milyon TL olmuştur.

Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Alfa ve Beta Binaları (TGB-

1) ve Balçova Yerleşkesi’nde bulunan Zeytin Binası ve Nar 

Kompleksinde (TGB-2) faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı 

zamanda Türkiye’nin İlk Sağlık İhtisas Teknoparkı olan DEPARK, 

sağlık alanında yeni projelere ve işbirliklerine açık, inovasyon viz-

yonu üzerine kurulmuş bir teknoparktır. 

Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dokuz Eylül 

Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde mevcut 17.370 metre-

karelik  alana 10.261 metrekarelik alan daha eklenerek “DEPARK 

TGB-1 Alanı”nın 27.632 metrekare olmasına karar verilmiştir.  

Yeni hedefler ve yeni projelere imza atan Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi, geçtiğimiz aylarda DEPARK Tınaztepe yerleşkesinde 

DEPARK Gama Binası 3000 Ar-Ge Personeline Ev Sahipliği Yapacak. 
DEPARK’ın yeni binasının proje yarışması birincisi belli oldu

Teknolojinin Yeni Adı DEPARK
GAMA Binası
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yer alan ‘Alfa’ ve ‘Beta’ binalarının yanına ‘Gama’yı eklemek 

için çalışmalara başlamış ve binanın inşası için mimari proje 

yarışması düzenlenmiştir. 

Ek alan başvurusunun kabul edilmesi ile çalışmalarını hızlan-

dıran DEPARK, 6 firmanın katıldığı yarışmanın projelerinin 

değerlendirilmesi sonucu ilk üçte yer almaya hak kazanan pro-

jeleri DEÜ Rektörü ve DEPARK Yönetimin Kurulu Başkanı Prof. 

Dr. Nükhet HOTAR incelemiştir. Son değerlendirmeler sonucu 

İki Artı Bir Mimarlık’ın projesi ilk sırada yer almaya hak ka-

zanmıştır.

İki Artı Bir Mimarlık, Gama binası planında kiralanabilir alan 

stratejisini ön planda tutarak, ekonomik, kullanışlı ve kurum-

sal temsiliyeti vurgulayan bir tasarımla planı çizmiştir. 

Jüri tarafından projenin özelikle blok bazında bağımsız ki-

ralama imkânı sağlaması, kampüs siluetine katkısı ve güçlü 

kurumsal temsiliyeti rasyonel ve ekonomik plan çözümleri, 

rüzgârı kesmeyen parçalı kütle kurgusu, gölgeli dış mekânlar 

üretiyor oluşu dikkat çekmiştir. Yapım, işletim ve bakım mali-

yetlerinin görece olarak daha ekonomik olması, farklı kullanım 

ve yatırım senaryolarına uyabilme kabiliyeti proje tasarımının 

seçilmesini sağlamıştır.

Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi binasının projesi 4 farklı 

blok olarak planlanmış olup, dört farklı etapta yapılması plan-

lanmaktadır. 1.etap avlu zemin kat yapısının inşaatı, 2.etap A 

blok yapısının inşa edilmesi, 3.etap D bloğun tamamlanması, 

4.etap C blok’un yapılması ve son etapta B bloğun tamamlan-

ması olarak planlanmıştır.

Tüm bloklarda ortak kapalı otopark alanının olduğu binalar; 

A blok zemin artı beş kat, B blok zemin artı dört kat, C blok 

zemin artı altı kat, D blok zemin artı dört kat olacak şekilde 

toplamda alan 46.630 metrekarelik inşaat alanı olarak tasar-

lanmıştır.

Birçok Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapması planlanan Gama 

binaları;  kiralanabilir toplam alan 18.265m2, toplam ortak 

alan 28.365m2 olarak hizmet verecektir.  Kiralanabilir alan-

ların içerisinde çeşitli özelliklerde ofis planları tasarlanmıştır. 

Paylaşımlı ofisler ve ıslak laboratuvarlar, dijital laboratuvarlar, 

ticari ve sosyal alanlardan olmak üzere birçok yeniliğe hizmet 

edecek şekilde konumlandırılacaktır. Proje planları içerisinde 

ortak alanlarda; kuluçka merkezi, konferans salonu, toplantı 

salonu, sirkülasyon ve karşılaşma alanları, yönetim katı, sığı-

nak ve teknik alanlar, enformel paylaşımlı etkileşim alanları-

nın yanında restaurant, cafe ve çeşitli sosyalleşme alanlarının 

olacağı zengin bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olması planlan-

mıştır.

Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’ni planlarken ekonomik ve 

rasyonel çözümlere dikkat ettiklerini söyleyen DEÜ Rektörü 

Prof. Dr. Nükhet HOTAR, “Teknolojik gelişmenin temelinde 

araştırma-geliştirme ve inovasyon yatıyor. Bu noktada da araş-

tırmacılara rahatça çalışabilecekleri ortamı sağlamak bizim en 

önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Birinci seçilen proje-

miz yatırım senaryolarına uyum kabiliyeti ve girişimcilerin ta-

leplerine göre esneklik sağlayabilmesiyle ön plana çıktı. Yeni 

binamızı planlarken çevreci olmasına da dikkat ettik. Binamız, 

rüzgârı kesmeyen parçalı kütle kurgusu ve gölgeli dış mekânlar 

üretiyor oluşuyla da Tınaztepe Yerleşkemizin yapısına uyum 

sağlayacak. Mimari proje yarışmasında hepsi birbirinden de-

ğerli projeler titizlikle incelendi ve birinci olan proje belirlendi” 

dedi. 

DEPARK Genel Müdürü Prof.Dr.Özgür ÖZÇELİK ‘Yaklaşık 3000 

Ar-Ge personeline ev sahipliği yapması öngörülen Gama Ar-Ge 

ve İnovasyon Merkezi İzmir’e yeni bir soluk getirecek . Birçok 

sektör firmasının şimdiden ilgi göstermeye başladığı Gama Bi-

naları, yerli ve milli üretime katkı sağlayacak Ar-Ge projeleri-

nin geliştirileceği bir merkez olacak, ayrıca yenilenmiş kuluçka 

merkezimizle daha çok girişimciye ev sahipliği yapacağız. Sa-

yın Rektörümüz Prof.Dr.Nükhet HOTAR önderliğinde ve ondan 

aldığımız cesaretle çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı daha 

da hızlandırarak yeni projelere ve hedeflerle büyümeye devam 

edeceğiz.’ şeklinde konuştu.
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Gençler DEPARK ile Kariyerim Geleceğim Etkinliği’nde Buluştu

DEÜ’lü Gençler DEPARK Firmaları İle Bir 
Araya Geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı - DEPARK koordinas-

yonunda ve DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler 

Koordinatörlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ‘DEPARK ile 

Kariyerim Geleceğim’ etkinliği Tınaztepe Yerleşkesinde yer 

alan DEÜ Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirildi. Gençlerin 

DEPARK firmaları ve sektör temsilcileri ile bir araya geldiği 

etkinlik; açılış konuşmaları, bilgilendirme sunumları ve fir-

ma temsilcilerinin katılımlarından oluşan farklı panellerin 

gerçekleştirilmesiyle tüm gün devam etti.  Cumhurbaşkan-

lığı İnsan Kaynakları Ofisince öğrenci ve mezunların nite-

likli istihdamına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen 

Yetenek Kapısı ve TÜBİTAK Doktora Programları hakkında 

bilgi edinen öğrenciler, başarılı girişimcilik hikâyelerini 

de dinleme fırsatı buldu. THY Teknoloji Bilişim, HugoBoss, 

Cevher Dijital, Vestel Elektronik, Norm Dijital Testinium gibi 

büyük firmaların stantlarını ziyaret etme fırsatı bulan öğ-

renciler, staj ve iş imkanları hakkında bilgi aldılar.

Etkinliğin açılışında konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Mehmet Ali ÖZCAN öğrencilere ‘hayal kurun ve hayal-

lerinizin peşinden gidin’ tavsiyesinde bulundu. Rektör Yar-

dımcısı ÖZCAN, “DEPARK’ta şirket kuranların birçok hayalini 

gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Onlardan gelecekte dün-

yanın nasıl olacağını öğrenecek, hangi yetkinliklere sahip 
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olmanız gerektiğinin yanıtını alacaksınız. Siz geleceğimiz 

olduğunuza göre kendi geleceğinizi de hayal etmelisiniz” 

dedi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin destek-

leriyle hayata geçirilen Yetenek Kapısı’nın öğrenciler için 

büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Özcan, “Girişimci, yet-

kinliğinden cesaret alarak kapıyı çalmaktan korkmayan bir 

kişidir. Cesur olmak yetmez, yetkin de olmalısınız ki kapı-

lar size açılsın. Biz, geleceğin insan kaynağında daha çok 

Dokuz Eylüllü olsun istiyoruz. DEÜ’lü olmanın avantajını 

yetkinliklerinizle besleyin. Geleceğe iz bırakın. Bıraktığınız 

izin başkalarının hayatını kolaylaştırmasını sağlayın.” dedi.

ler, kariyer yolculuklarında kendilerine rehber olacak bil-

giler edindi.

DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatö-

rü Prof. Dr. Pınar Süral ÖZER ise öğrenci odaklı üniversite 

anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Rektörümüz Sa-

yın Prof. Dr. Nükhet HOTAR önderliğinde faaliyetlerimizi 

sürdürüyor, öğrencilerimizin kariyer planlamalarına büyük 

bir önem veriyoruz. Koordinatörlüğümüz, öğrencilerimizin 

kariyerlerini geliştirecek birçok faaliyete imza atıyor, baş-

ka üniversitelere de örnek oluyor. Öncü girişimlerimizle 

öğrencilerimizin seçtikleri yollarda başarılı olmaları için 

onları destekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 

Ofisi’nin sunduğu fırsatları öğrencilerimizle buluşturuyor; 

öğrencilerimiz, mezunlarımız ve iş dünyamız arasında bir 

köprü görevi görüyoruz” diye konuştu.

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür ÖZÇELİK ise bu sene 

ilk kez düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getirmek is-

tediklerini belirterek, “Kariyer hedeflerinizde DEPARK ola-

rak size katkı sağlamak istiyoruz. DEPARK’ta 121 teknoloji 

firmasında 1293 personel çalışıyor. 2021 yılında şirketlerin 

toplam cirosu 350 milyon TL’yi aştı, ihracat rakamı 7 milyon 

doları buldu. Toplam cironun yaklaşık 180 milyon TL’si Ar-

Ge gelirinden oluşuyor. Bu çok önemli çünkü firmalar kendi 

Ar-Ge çalışmalarıyla katma değeri yüksek ürünlerin satışını 

gerçekleştirmişler ve ülke ekonomisine katkı sağlamışlar. 

DEPARK firmalarımızla iletişime geçmeyi ihmal etmeyin” 

açıklamasında bulundu.
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Erasmus+ Projesi Kapsamında Girişimci 
Adayları İle Bir Araya Geldik

Dokuz Eylül Üniversitesi, DETTO ve DEPARK’ın dahil 

olduğu uluslararası konsorsiyum tarafından yürütülen 

‘HERE-Social Economy of Proximity Erasmus+ KA2 

Stratejik Ortaklıklar Projesi’ faaliyetlerine devam 

ediyor. Türkiye’nin de dahil olduğu  6 farklı ülkeden 

kurumların konsorsiyumunda gerçekleşen proje kapsa-

mında gençlere yönelik etkinlikler yapılarak, girişim-

cilik ve mentorlük desteği sağlanıyor. Proje “Sosyal 

döngüsel ekonomi” yaklaşımıyla fırsatlara erişim imka-

nı kısıtlı yerleşim yerlerindeki girişimcilik fırsatlarının 

(ihtiyaçların) tespit edilmesini ve bu kapsamda eğitim 

imkanı sunulmasını, böylece girişimcilik potansiyeli 

olan gençlerin üretim ve girişimcilik ekosistemine da-

hil edilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda projenin 

başlangıcından bu yana öncelikle belirlenen pilot böl-

gelerde anket ve birebir görüşme yöntemi kullanılarak 

bir girişimcilik saha analizi yapılmış ve raporlanmıştır. 

İlgili rapora istinaden hedef kitlenin ihtiyaçlarına dö-

nük faaliyetler ve eğitim içerikleri güncellenmiş ve dört 

aylık bir çalışmanın ardından gençlerin ve girişimcilik 

eğitmenlerinin kullanabileceği, basitleştirilmiş bir “Gi-

rişimcilik Rehberi (Business Manual)” oluşturulmuştur. 

Oluşturulan Girişimcilik Rehberinin öncül uygulamasını 

yapmak ve hedef kitleye ulaşmak için birçok etkinlik, 

eğitim ve atölye çalışması düzenlenmiştir. DETTO or-

ganizasyonunda DEPARK işbirliğinde proje kapsamında 

“Multiplier Event” isimli başlangıç seviyesindeki “Giri-

şimcilik Eğitimi” 01 Temmuz 2022  Cuma günü 35 genç 

girişimcinin katılımı ile İzmir’de Mövenpick Hotel’de 

gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen girişimcilik eğitimine ek olarak, proje 

kapsamında üniversitemizin uluslararası ortaklarının tem-

silcileri ağırlandı. Proje faaliyetlerinin daha verimli takip 

socialeconomyproject.com
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ve uygulaması için toplantılar yapılarak, proje ortakları 

DETTO birimlerini tanıma fırsatı elde ettiler. 29-30 Hazi-

ran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ve “Ulusötesi Proje 

Toplantısı (TPM – Transnational Project Meeting)” olarak 

adlandırılan bu toplantıda projenin son ve en kapsamlı 

çıktısı olarak planlanan “MOOC – Massive Online Open 

Course” isimli interaktif girişimcilik eğitimine dair içerik, 

metodoloji ve kapsam tekrar gözden geçirilmiştir. Hedef 

kitleye en uygun biçimde hazırlanmak üzere çalışmalar 

başlatılmıştır.

DETTO Koordinatörü Prof.Dr.Hasan SELİM tarafından yü-

rütülen ve DETTO Proje Destek Birimi sorumlusu Hamza ÇINAR 

tarafından uygulanan proje hem ulusal hem de ulus-

lararası alanlarda, Dokuz Eylül Üniversitesi, DETTO 

ve DEPARK bünyesinde girişimcilik kültürünün yay-

gınlaşması için faaliyetlerine devam edecektir. Bu 

bağlamda özellikle üniversitemizin uluslararasılaşma 

stratejisini de göz önüne alarak, günümüzün en önemli 

olgularından girişimciliği yerel düzeyden uluslararası dü-

zeye taşıyacak. 

Proje uygulayıcısı DETTO Proje Destek Uzmanı Hamza 

ÇINAR; Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için 

girişimcilik temalı yerel ve ulusal kurumlarla işbirliği 

ve yerel faaliyetler yapmanın keyifli olduğunu belirte-

rek, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde, DETTO çatısı 

altında böylesi bir projede yer almanın gururunu yaşa-

dığını belirtti. 
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TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji 
Transferi Destekleme Çağrısı Bilgilendirme 
Toplantısı’nda paydaşlarımızla bir araya 
geldik. TÜBİTAK TEMEG Koordinatörü Dr.Alp 
Eren YURTSEVEN’ın sunumu ve firmaların 
deneyim paylaşımları ile gerçekleştirildi.

DEPARK firmalarımıza yönelik ‘TGB Uygulama 
Yönetmeliği & ARGEPORTAL Eğitimi’ Sektörsoft 
Yazılım Ar-Ge A.Ş Genel Müdürü Ünal SAKAER 
eğitmenliğinde gerçekleştirildi.

DEPARK/DETTO olarak Ege Bölgesi Sanayi 
Odası-EBSO Genel Sekreteri Mustafa 
KALYONCU’yu ziyaret ettik. Olası projeler 
ve işbirliği adımları için değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirdik.

DEÜ Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan 
DEPARK Alfa ve Beta binalarının yanına 
yapılacak  Gama Binası için düzenlenecek 
mimari tasarım yarışması öncesinde proje 
alanı gezildi, jüri üyeleri ile toplantı 
gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Genel Sekreterine 
nezaket ziyaretinde bulunduk. 2022 yılı 
hedefleri doğrultusunda olası işbirlikleri 
üzerine değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirdik.

DEPARK Tınaztepe Yerleşkemizde bulunan 
Dijital Oyun Firmalarımız ile DEPARK GAME 
HUB gelişimini, BAMBU DOS 4.0 Programını 
ve Dijital Oyun Tasarımı için üniversitemiz 
ile yapılabilecek iş birliklerini konuştuk.

DEPARK/DETTO olarak dijital sağlık 
girişimi olan Albert Health firması ile 
bir araya geldik. Üniversite - sanayi 
işbirliği kapsamında olası projeler üzerine 
değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO olarak DEÜ Denizcilik Fakültesi 
akademisyenlerimize yönelik  ‘Avrupa Birliği - 
Horizon Europe ve TÜBİTAK Projeleri’ hakkında 
bilgilendirme toplantısı düzenledik.
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DEPARK firmalarımız, Dokuz Eylül 
Üniversitesi ve İzmir Biyotıp ve Genom 
Merkezi akademisyenleri ile Doç. Dr. 
Senem KAYA’nın eğitmenliğinde ‘Patent 
Ön Araştırma Süreci ve Örnekleri ‘ konulu 
eğitim gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO olarak DEÜ 
akademisyenlerimizin katılımı ile ‘Ufuk 
Avrupa (Horizon Europe) Programına 
Yönelik Proje Yazma Eğitimi’ gerçekleştirdik.

DETTO olarak Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Enstitüsü akademisyen ve öğrencilerine 
yönelik ‘Proje Destekleri’ hakkında 
bilgilendirme sunumu gerçekleştirdik.

Üniversite-Sanayi İşbirliği 
kapsamında Volt Elektrik Motorları 
A.Ş. firması ile olası proje işbirlikleri 
üzerine değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO olarak Üniversite-Sanayi 
İşbirliği kapsamında Sun Tekstil ve DEÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı 
Bölümü akademisyenlerimiz ile toplantı 
gerçekleştirdik.

DEPARK/DETTO olarak Sanayi ve Teknoloji 
İşbirliği Kurulu (SANTEK) tarafından 
gerçekleştirilen ‘Geleceğe Yön Veren Teknoloji 
-Yapay Zeka’ konulu etkinliğe katılım sağladık. 

DEPARK firmalarımıza yönelik, Avrupa 
Konseyi Tıbbi Cihaz Tüzüğü (Medical 
Device Regulation “MDR”) kapsamında, 
tıbbi cihaz klinik araştırmaları hakkında 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik.

DEÜ araştırmacıları ve DEPARK firmalarına 
yönelik, Doç. Dr. Senem KAYA’nın 
eğitmenliğinde ‘Patentlenebilirlik Kriterleri 
Eğitimi’ gerçekleştirdik.
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2012 yılından bugüne kadar Ar-Ge çalışmalarına devam 

eden Ayhan PREPOL ve Doç. Dr. Mustafa EROL, 2016 yılın-

da TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BiGG)’ndan 

kabul alarak İLTEMA’yı kurdular. İlk ihracatlarını giyilebilir 

teknolojiler üzerine yaptıkları projeden gerçekleştiren fir-

ma ilk üründen günümüze Ar-Ge faaliyetlerine odaklana-

rak, teknolojik ürünler geliştirmeye devam etmektedirler. 

Bugün teknik tekstillerden, otomotiv sektörüne, elektrikli 

araçlardan, savunma sanayi, açık ve kapalı malzeme gibi 

diğer uygulama alanları olmak üzere birçok alanda çalışma-

lar gerçekleştirmektedirler. 

TÜBİTAK 1707 kapsamında ARÇELİK ile geliştirdikleri proje 

hakkında İltema kurucu ortaklarından Dokuz Eylül 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa EROL, 

projenin hikayesini şu şekilde açıklamıştır: “2020 

yılında Koç Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 

KWORKS Covid-19 Ekspres etkinliğine girişimci olarak 

katılmıştık. Bu etkinlik sayesinde Koç Grubu şirketleri ile 

tanışma fırsatı elde ettik. Bu şirketlerin başında gelen 

ve ülkemizin birçok alanda gururu olan, kuruluşu 1950li 

yıllara dayanan ARÇELİK’in temsilcileri ile de tanışma 

fırsatı bulduk. Etkinlik süresince ve sonrasında yapı-

lan ikili görüşmelerde metal içeriği azaltılmış, şirketin 

sürdürülebilirlik hedeflerine uygun yeni nesil bir ısıtıcı 

hayali üzerine konuştuk. Bu hayalin gerçekleşmesinde 

Bir Üniversite-Sanayi İşbirliği Örneği
DEPARK firmalarımızdan İLTEMA, ARÇELİK ile TÜBİTAK 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı 
Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında bir projeye imza attılar.

Firmalarımızın Başarıları    
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ARÇELİK Küçük Ev Aletleri tarafından Ar-Ge direktö-

rü Derya HAMARAT ve Ar-Ge uzmanı Anıl TÜRK, İLTEMA 

tarafından ben ve Ayhan PREPOL ile karşılıklı fikir alış-

verişleri sonucunda ilk prototip geliştirme çalışmaları 

için adım attık. Bu çalışmalar sürerken TÜBİTAK TEYDEB 

1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri çağrısı-

nın doğrudan oluşan işbirliğine uygun olması nedeniyle 

birlikte proje başvurusu yapılmasına karar vererek, 2021 

Ekim ayında yapılan başvuru, 2022 Ocak ayı itibariyle 

TÜBİTAK tarafından desteklenerek proje çalışmalarına 

başlanmıştır.” 

Projenin sonraki aşamaları hakkında görüştüğümüz Sayın 

EROL; “Projemiz Ocak 2022 itibariyle başlamış bulunmak-

tadır, bu aşamada malzeme ve ekipman tedarik süreci 

Ar-Ge çalışmalarına paralel bir şekilde ilerlemektedir. Pro-

je kapsamında hali hazırda kullanılan metalik rezistansla-

ra bir alternatif olarak yeni nesil rezistanslar geliştirilerek 

bunların küçük ev aletlerine adaptasyonu sağlanacaktır. 

İlgili Ar-Ge projesinin başarı ile tamamlanmasının ardın-

dan 1707 projesi kapsamında ticarileşme iş paketi ile ilgili 

çalışmalara başlayarak seri üretim faaliyetleri planlanacak-

tır. DEPARK bünyesinde ARÇELİK ile böyle bir projede yer 

almaktan çok gururluyuz.” şeklinde aktarımlarda bulundu.

Değerli akademisyenimize ve firmamıza başarılar dileriz.

TÜBİTAK TEYDEB 1707 BİGG Ortaklı 
Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri çağrısının 
doğrudan oluşan işbirliğine uygun olması 
nedeniyle birlikte proje başvurusu yapılmasına 
karar vererek, 2021 Ekim ayında yapılan 
başvuru, 2022 Ocak ayı itibariyle TÜBİTAK 
tarafından desteklenerek proje çalışmalarına 
başlanmıştır.
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DEPARK bünyesinde kurdukları şirketle 

‘sinekten’ çevre dostu kozmetik hammaddesi, 

gübre ve hayvan yemi üreterek ülkemizin 

büyüyen ekonomisine katma değer sağlayan 

DEÜ Dermatoloji A.D. Öğr. Üyesi Prof. 

Dr. Emel ERDAL ÇALIKOĞLU ve çalışma 

arkadaşlarını tebrik ediyoruz.
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Bir Patent Öyküsü

ETRAS - Yapay Zeka Destekli Giriş Ünitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi hak sahipliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi - 

DETTO koordinasyonunda başvurusu yapılan ‘Bir Giriş Uyarı Ünitesi ve Giriş Kontrol Yöntemi’ 

başlıklı buluş patent tescili almaya hak kazanmıştır. Buluş sahibi Dokuz Eylül Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr. Şahin YAVUZ’dan buluşun 

ve SUFAİ ekibinin öyküsünü dinledik.

Proje Fikri Nasıl Ortaya Çıktı? 

Proje fikri ilk olarak 2020 Haziran ayında SUFAİ Proje Eki-

bi için Üniversite bünyesinde bir atölye yapılması kararı 

alınması ile başladı. Bu atölyede yapılacak olan çalışma-

lar ile doğru orantılı olarak atölyenin akıllı bir atölye ol-

masını istiyorduk. Atölyeye giriş çıkış yaparken anahtar, 

kart gibi sistemler yerine yüz tanıma sistemi ile giriş-çı-

kış yapabildiğimiz bir sistem düşünmüştük. Aynı dönem 

hepimizin hayatını derinden etkileyen pandemi ile proje 

fikrinde maske kontrolü, sıcaklık ölçümü gibi özelliklerin 

eklenebileceğini düşündük. Binalara girişlerde zorunlu 

tutulan sıcaklık ölçümü, HES Kodu kontrolü, maske kont-

rolü gibi özellikleri proje fikrine ekledik.

Atölyenin inşaatı sırasında yakalandığımız ve ülkemizi 

üzen İzmir depremi Proje fikrinin geliştiği döneme denk 

gelmişti. Ekip arkadaşlarımızın fikri üzerine projeye bu 

tarz doğal afet durumlarında faydalı olabileceğini düşün-

düğümüz birkaç özellik daha ekledik. ETRAS yüz tanıma, 

RFID kart okuma, maske kontrolü, vücut sıcaklık ölçümü, 

HES kodu kontrolüne ek olarak deprem durumlarında 

erken uyarı sistemlerinden aldığı veriler doğrultusunda 

uyarılar yapabilen, doğal afet sonrasında bina içerisin-

de bulunan kişilerin binanın hangi taraflarında olduğuna 

dair bilgileri arama kurtarma ekiplerine iletebilen bir ürü-

ne dönüştü. Aynı zamanda akıllı atölyedeki ışıklar, bil-

gisayarlar, güvenlik sistemi gibi diğer otomasyonları da 

kontrol edebilen ETRAS iki avucunuza sığdırabileceğiniz 

kompakt, çok fonksiyonlu bir ürün fikrine dönüşmüş oldu.

Proje Ekibinden ve SUFAİ’den Biraz Bahseder 
Misiniz?

2018 yılında SUFAİ Proje Ekibi kuruldu. SUFAİ kısaltma-

sının açılımı SUFAİ’nin çalışmayı hedeflediği alanların kı-

saltmasıydı aslında. SUFAİ isminde de yer alan “S” Space 

(Uzay), “U” Unmanned Vehicle Systems (İnsansız Araç 

Sistemleri), “F” Future (Gelecek) ve “AI” Artificial Intelli-

gence (Yapay Zeka). Geleceğe dair ileri teknoloji projeler 

yapmak isteyen, bu projeler ile başta ülkemize milli tek-

noloji geliştirerek katkıda bulunmak isterken tüm insanlı-

ğın geleceğine faydalı olma amacı taşıyan bir proje ekibi.
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Öncelikli olarak İnsansız Araç Sistemleri ve Yapay Zekâ 

alanlarında çalışmalar yapmaya başladık. Tamamen ken-

di tasarımımız ve üretimimiz olan sabit kanat insansız 

hava araçları ile Üniversiteler Arası Türkiye Rekoru kıran, 

TEKNOFEST yarışmalarında ödüller alan bir proje ekibiyiz. 

Ekibimizi daha fazla tanımlamak için bir örnek vermek ge-

rekirse: ilk tasarımımız olan hava aracımız bazı tasarım ih-

tiyaçları tam olarak oturana kadar 56 kez üretildi ve 56 kez 

kırıma uğradı. Her kırım sonrasında bir önceki kazalardan 

analizler yaparak süreci ilerlettik. Başarılı olan ilk uçağı-

mız ise bir mesaj gibi 56 km uçuş yaparak Dünya Rekor 

sıralamasında yerini aldı ve Üniversiteler Arası Türkiye Re-

koru kırdı. Yaptığımız çalışmaların hepsinde, karşılaştığı-

mız problemlerde, buna benzer yaşadıklarımızı düşünerek 

motivasyon kaynağı buluyoruz. ETRAS Yapay Zekâ Destekli 

Giriş Sistemi de böyle bir ortamda oluştu zaten.

ETRAS Ürünü Nasıl Gelişti? Projenin Temel 
Amacı Nedir?

2020 Yılı TEKNOFEST kapsamında Gaziantep’te düzenlenen 

Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışmasında TÜBİTAK 

ödülü aldıktan sonra verdikleri desteklerden dolayı teşek-

kür etme amacı ile Rektörümüzü ziyarete gelmiştik. ETRAS 

proje fikrimizden bahsettik. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 

Nükhet HOTAR’ın “Bu fikri hayata geçirebilir misiniz?” so-

rusu üzerine hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Sıfırdan 

başladığımız projede yazılımı ve üretimi de dahil olmak 

üzere ETRAS, sadece 3 hafta sonra tüm fonksiyonları ile 

birlikte çalışır hale geldi. 3 hafta sonra Rektörümüz tara-

fından da test edildi ve üniversitemizin desteğiyle Patent 

çalışmalarımız da bu dönemde başlamış oldu. 

Bu Teknolojinin Amacı Nedir? Hizmet Alanında 
Rakipleri Var Mı?

Bu proje ile binalara girişlerde kullanılan tüm giriş yön-

temlerini tek bir cihaza toplayarak, süreci hızlandırmayı, 

kullanıcı dostu hale getirmeyi ve daha güvenli bir giriş 

sağlamayı amaçladığımızı söyleyebiliriz. Ayrıca cihaz, pan-

demi dönemlerinde kullanılmak üzere, birden fazla görevli 

personelin yaptığı yüz tanıma, maske kontrolü, sıcaklık 

ölçümü, HES kodu kontrolü gibi işlemleri tek başına 2-3 

saniye gibi çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirebil-

mektedir.

Doğal afet, deprem gibi acil durumlar esnasında ve son-

rasında insanlara faydalı özellikler de barındıran ETRAS 

insan hayatına dokunabilecek bir proje. Ayrıca binalardaki 

tüm akıllı sistemlerin ve otomasyonların tek bir arayüz ve 

ürün üzerinden kontrolüne imkan sağlamaktadır.

Hizmet alanında az sayıda ve ayrı ayrı da olsa yüz tanıma 

ve sıcaklık ölçümü yapabilen cihazlar mevcut. Fakat yapay 

zekâ yazılımımızda kullandığımız bazı farklar sayesinde 

ETRAS çok daha fazla kişiyi tanıyabilmektedir. Bir kişiyi ta-

nıması için sadece bir fotoğraf yeterlidir. Maskeli iken bile 

yüksek doğruluk ile kişiyi tanıyabilmektedir. Tüm bunların 

ötesinde ETRAS piyasadaki rakiplerinde bulunmayan yuka-

rıda saydığımız özelliklere de sahip. 

Ticarileşmeye Yönelik Çalışmalarınız Nelerdir?

Patent süreci tamamlandıktan sonra cihazı tüm devlet ku-

rumlarında, üniversite girişlerinde, apartmanlarda ve alış-

veriş merkezlerinde kullanabilmeye yönelik çalışmalarımız 

ve araştırmalarımız mevcut. Yazılımın telefon aplikasyonu 

olarak da çalışabilmesi, veri tabanına uzaktan erişimi gibi 

konularda yazılımsal geliştirmelerimizin yanı sıra endüst-

riyel tasarımımız da hazır. Patent süreci ile doğru orantılı 

olarak bu çalışmaları hayata geçirmek istiyoruz.
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DEPARK Bünyesinde de Bir Firmanız Var? Bu-
radaki Çalışmalarınızdan da Kısaca Bahseder 
Misiniz?

Firmamız bünyesinde de iki adet patent başvurusu ya-

pılmış olup inceleme aşamasındadır. Patent başvurusu 

yaptığımız konulardan biri olan “Reflektör Yapılanmasına 

Sahip Bir Maske Sterilizasyon Makinesi” maske imalatında 

ve katı nesnelerin dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere, 

mevcut üretim hattına adapte edilebilen bir sterilizasyon 

/ dezenfeksiyon makinesi ile ilgilidir. UV-C ışığını doğru-

dan kullanmak yerine ışığın gücünü arttıran reflektif mad-

deler kullanılarak daha düşük ışık gücü ile daha yüksek 

dezenfeksiyon elde edilebilmektedir.  

Buluşun bir diğer faydası konveyör bant ve/veya sabit 

bantın tel malzemeden mamul edilmesi sebebiyle, çift ek-

senli UV-C ışığı ile 360 derece sterilizasyon sağlamaktır. 

Bu icat mevcut üretim hatlarına adapte edilebilme özel-

liğinden dolayı kullanım kolaylığı, üretimin kesintisiz bir 

şekilde devam etmesiyle zamandan tasarruf, üretim ma-

liyetlerini düşürmek ve el değmeden üretim ile hijyenik 

maske imalatı gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamak-

tadır. Bu buluş mevcut sistemlere göre (ozon, otoklav) 

daha düşük maliyetler ile daha kaliteli sonuçlar elde et-

mektedir.

Diğer patent başvurusunu yapmış olduğumuz “Hava De-

zenfeksiyon Sistemi”nin ana amacı ise; helisel akış ha-

reketi etkisiyle havanın morötesi ışığa maruz bırakılma 

süresinin uzatılmasını sağlayarak morötesi ışığın, hava 

içerisindeki patojenleri yok etme etkinliğinin artırılmasını 

ve havanın temizlenme veriminin artırılmasını sağlayan 

bir hava dezenfeksiyon sistemi elde edilmesidir. Buluşun 

bir başka amacı, hava içerisinden geçen morötesi ışık 

miktarının/yoğunluğunun artırılmasını sağlayarak hava-

nın sterilizasyon ve dezenfeksiyon işleminin hızlandırıl-

masını, veriminin artırılmasını ve etkinlik optimizasyonu 

sağlayan bir hava dezenfeksiyon sistemi elde edilmesidir.

İlk patente konu ürün satışı gerçekleştirilmiş, faz-2 ve 

faz-3 çalışmaları devam etmektedir. Ticarileşen ürünün 

seri üretime hazırlanma çalışmaları yürütülmektedir.

Hava dezenfeksiyon sistemi ön prototipi kendi imkanları-

mız ile gerçekleştirilmiş ve bilimsel doğrulaması sağlan-

mıştır. En kısa sürede ticarileşebilir prototip çalışmaları 

yapılarak, VESTEL, ARÇELİK, XIAOMI, LG gibi hava dezen-

feksiyon üniteleri satışını global olarak yapabilen firmalar 

ile paydaşlık yapılarak patentin ticari değerinin oluşması 

amaçlanmaktadır.

Bunun dışında Aymas Makine gibi firmalara danışmanlık 

yapılmaktadır. Gerek firmamdaki ortağım gerekse SUFAİ 

ekibindeki çalışma arkadaşlarımla birlikte günümüz ihti-

yaçlarını tespit edip çözüm bulabilme, yenilik ve teknolo-

jiyi doğru yönde kullanabilme mottomuzla geleceği şekil-

lendirecek çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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Bir Proje Öyküsü 

MARA-MEDITERRA - Doğa Tabanlı Çözümler

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Cem Polat ÇETİNKAYA (PI) yürütücülüğünde gerçekleştirilen Horizon Europe 

PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterrean Area) Programı 

kapsamında desteklenen MARA-MEDITERRA projesinin öyküsünü dinledik.

Proje Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

MARA-MEDITERRA (Safeguarding the livelihood of rural 

communities and the environment in the Mediterranean 

through Nature-based Solutions) projesi, Avrupa Birli-

ği PRIMA Programı Thematic Area 1-Water management 

2021 çağrılarının ilanı sonrasında, daha önce de FP6 ve 

FP7 destekli OPTIMA, PLEIADES ve SIRIUS Araştırma Proje-

lerinde birlikte çalıştığımız IRMCo (Malta) ortaklarımızın 

daveti ile oluşmaya başladı. Öncelikle diğer ortaklar ile 

birlikte çağrı kapsamında ele alınması en elzem konula-

rın ne olabileceği ve bu konuların ele alınmasında hangi 

araçlar ve metotlar kullanılabilir sorularına cevap aran-

dı. Yapılan haftalık online toplantılar ile şekillenen proje 

teklifi ve bütçesi tüm ortakların koyabileceği katkılar da 

belirlenerek sunuldu ve alanında birinci seçilerek PRIMA 

programında desteklenmesine karar verildi.

Proje, sonuçların açıklanmasından sonra 4 Nisan 2022 

tarihinde başlatıldı. Projenin toplam süresi 3 yıl ve top-

lam konsorsiyum bütçesi ise 2.549.850 €’dur. Bu bütçe-

nin DEÜ DESUM’ne düşecek olan kısmı ise; 104.400,00 € 
personel, 87.550,00 € ekipman ve giderler, 47.992,50 € 
kurum payı olmak üzere, toplam 239.962,50 €’dur.

Projenin Temel Amacı Nedir?

Mara-Mediterra, Akdeniz çevresindeki tarımsal ekosistem-

lerde su ve arazi bozulmasıyla mücadele etmek için Doğa 

Tabanlı Çözümler (NbS’ler) ile birlikte var olan paydaş-

ların aktif katılımını sağlayarak sürdürülebilir uygulama 

ve politikaların belirlenmesini hedeflemektedir. Projenin 

ana yaklaşımı doğaya dayalı çözümlerin ve mevcut sorun-

ların tespitini Yaşam Laboratuvarları (Living Labs) meto-

dolojisi ile hayata geçirmek ve karar vericilerin var olan 

sosyal, ekonomik ve çevresel çerçevede yerel halk ile bir-

likte hareket etmesine yardımcı olmaktır. 

Proje, özellikle 5 sıcak noktada yaşam laboratuvarı yak-

laşımı ile insan etkisi sonucu ortaya çıkan ya da hızlan-

dırılan çölleşme, su ve arazi bozulması, su ve toprak tuz-

lanması ve doğal ekosistemlerin bozunumu gibi olguları 

incelemeyi ve Doğa Tabanlı Çözümler ve ekosistem hiz-

metlerinin iyileştirilmesi ile var olan mevcut durumun 

iyiye doğru götürülmesi için gerekli adımları belirlemeyi 

hedeflemektedir.

Projenin pilot bölgeleri Cezayir’de Djelfa, Mısır’da Nil Del-

tası kıyı bölgesi, Yunanistan’da Midilli adası, Lübnan’da 
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Akkar Ovası ve Türkiye’de ise Gölmarmara’dan oluşmakta-

dır. Genel olarak tüm pilot bölgelerde yukarıda bahsi ge-

çen problemlerden bazıları veya tamamı gözlenmektedir.

Türkiye’nin pilot bölgesi olan Marmara Gölü ve çevresin-

de bulunan tarımsal araziler özellikle kuraklık, arazi bo-

zulması, su kalitesinin düşmesi ve su miktarının azalması 

gibi sorunlarla boğuşmaktadır. Ulusal sulak alan olarak 

ilan edilmiş olan Marmara Gölü ekosistemi 2021 yılında 

tamamen kuruması sebebi ile büyük baskı altındadır. Göl-

de yoğun balıkçılık yapılmakta ve bir çok aile geçimini 

sağlamaktadır. Gölün kuruması ile birlikte hem ekosistem 

hem biyolojik çeşitlilik hem de sosyo-ekonomik durum 

geri döndürülemez biçimde tehdit altındadır.

Projenin Ortakları Kimlerdir? Projenin Uluslararası 
Boyutu Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

Projede toplam 8 ortak bulunmaktadır. Ortakların tümü 

PRIMA programına uygun olarak Akdeniz Ülkeleri’nden 

gelen kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Projenin ko-

ordinatörlüğünü Yunanistan’dan bir kamu kurumu olan 

SWRI (Toprak ve Su Araştırma Enstitüsü) üstlenmektedir. 

Dokuz Eylül Üniveristesi Araştırma Grubunda ise; Mühen-

dislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi ve Elemanları olan, Doç. Dr. Cem Polat 

ÇETİNKAYA (PI), Doç. Dr. Ali GÜL, Doç. Dr. Gülay ONUŞLU-

EL GÜL, Öğr. Gör. Dr. Filiz BARBAROS, Araş Gör. İnş. Yük. 

Müh Mert Can GÜNAÇTI, Doktora öğrencisi İnş. Yük. Müh. 

Alkım ENGİN bulunmaktadır.

Projeden Elde Edilecek Çıktılar Nelerdir?

Projenin ana yaklaşımları çerçevesinde Doğa Tabanlı Çö-

zümler ile Marmara Gölü ve çevresinde bulunan alanla-

rın ekolojik açıdan rehabilitasyonu ve göldeki su kısıtı 

baskılarının azaltılması ile Marmara Gölü ve çevresindeki 

tarımsal faaliyetler başta olmak üzere sosyo-ekonomik 

açıdan yerel halkın refahının artırılması toplumsal fayda 

sağlayacaktır. Bunun yanında geliştirilen yaklaşımların, 

yerel tarım toplumu ve yerel yönetimler tarafından be-

nimsemesi ile birlikte su kaynakları ve ekosistem bilinci 

konularında kapasite artımı hedeflenmektedir. Proje süre-

cinde söz konusu yöntemlerin uygulamasında sürece dahil 

olacak sanayi sektörleri ile üniversite-sanayi işbirliğinin 

geliştirilmesi sağlanacaktır. Diğer yandan Uluslararası 

Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) ve Devlet 

Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü ile birlikte çalışılarak 

üniversite ve kamu kurumlarının işbirliğine de katkıda bu-

lunulacaktır. Projenin Üniversitemize katkısı ise, farklı ül-

kelerden ve farklı disiplinlerden araştırmacılar ile birlikte 

çalışılacağı için, üniversitemizin uluslararası bağlantıları-

nın ve ağının genişlemesi ve bu sayede görünürlüğünün 

artması sağlanacaktır. Ayrıca proje sonuçlarının itibarlı 

bilimsel dergilerde yayınlanması ile üniversitenin bilim-

sel seviyesinin de yükselmesine katkı sağlanacaktır. Proje 
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kapsamında 2 doktora öğrencisinin bilimsel çalışmaları 

desteklenecektir. Diğer yandan proje ile elde edilen fi-

nansal kaynağın %25’i kurum payı olarak üniversitemiz 

bütçesine dahil olacaktır. 

Projenin bir araştırma projesi olması yanında sonuçlarının 

toplumsal etkilerinin bulunması üniversitemiz YÖKAK kri-

terlerine de katkı sağlayacaktır.



23

Bir Girişimcilik Öyküsü

Ne Ekersen İle Tarımda Dijital Çözümler
DEPARK’ta yer alan kuluçka firmalarından Ne Ekersen ekibinin geliştirdiği tarımsal 

hizmetler platformu tarım alanında çiftçilerin tüm sezon ihtiyaçlarını karşılar nitelikte.  

VESTEL Ventures’dan yatırım alarak kurulan ve TÜBİTAK BiGG Girişimcilik Desteği alan Ne 

Ekersen firmasının hikayesini şirket ortağı Emre TAŞKIRAN’dan dinledik.

Ne Ekersen Nasıl Doğdu? Kuruluş Hikayesini 
Öğrenmek ve Ekibi Tanımak İsteriz.

Çiftçi ailelerde yetiştik ve farklı branşlarda mühendislik 

okuduk. Mühendis bakış açımız, tarımda yeni teknolojik 

çözümler geliştirmemizi sağladı. Türkiye’de çiftçilerin alım 

gücü her geçen gün düşüyor ve teknolojik gelişmelere 

adapte olmakta, onları kullanmakta, yeni teknolojilere ya-

tırım yapmakta çiftçilerimiz zorlanıyor. Bandırma’da yazın 

tarlalarımızda dayım ile birlikte çalıştım. Gördüm ki dayım 

ile ektiğimiz mısır filizleri her gün mısır tarlamıza giderken 

yol üzerinde gördüğüm mısır tarlalarından daha verimli. 

Biz neyi daha iyi yapıyorduk? Neden bizim tarlamızdaki 

mısırların verimi ve sağlığı diğer mısır tarlalarındakiler-

den daha iyiydi? Bunu düşünerek yola çıktık. Çünkü bizim 

kullandığımız makineler ve makine ile ekim yöntemlerimiz 

daha teknolojikti ve uzmanlığımız bu yönde gelişmişti. O 

yaz tarlada çalıştıktan sonra VESTEL’de proje yöneticisi ola-

rak işe başladım. İşe  başladığım gün Zorlu Holding ku-

rumiçi girişimcilik programı olan ‘Parlak Bi’ Fikir’i duydum 

ve programa 5 ay sonra başvurdum. İş fikrimiz 720 fikir 

arasından seçildi. Daha sonra sekiz ay boyunca projeyi ge-

liştirdik. Final sunumunda VESTEL Ventures’tan yatırım al-

maya hak kazandık.  Böylece VESTEL Ventures’ın yatırımıyla 

DEPARK’da 2021 yılında kuluçka firması olarak kurulduk.

DEPARK’ta Yer Almaya Nasıl Karar Verdiniz?

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Endüstri 

Mühendisliği lisans mezunuyum. Makine Mühendisliği bö-

lümünde yüksek lisans yaptım ve Dokuz Eylül Üniversite-

si’nin güçlü altyapısı ve teknolojik bilgi birikimini çok iyi bi-

liyordum. Ne Ekersen, içerdiği yazılım teknolojileri nedeniyle 

Ar-Ge niteliği taşıyordu. TÜBİTAK BİGG girişimcilik desteği al-

mak için şirketimizi kurmadan önce DEPARK’ın Bambu Kuluç-

ka Merkezi bünyesinde yer alan BİGG Sinerji programında yer 

aldık ve Bambu ekibiyle beraber çalıştık. Sonrasında TÜBİTAK 

BiGG’e başvurduk. Ardından DEPARK’ın bize sağladığı destek-

leri ve imkanları göz önüne alarak firmamızı burada kurmaya 

karar verdik. Ortağım Gökay SERT, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği’nde yüksek lisans yapmaya başladı. 

Ardından Şubat 2022’de TÜBİTAK’tan BİGG girişimcilik desteği 

almaya hak kazandık. DEPARK, Ne Ekersen’e ödül olarak 1 yıl 

kira almayacağını, elektrik ve internet giderlerini 1 yıl sürey-

le karşılayacağını söyledi. DEPARK’ta destekleniyor olmaktan 

mutluyuz ve DEPARK’ta çalışmalarımızı yürütmek bizler için 

çok keyifli.

Ne Ekersen’i Nasıl Geliştiriyorsunuz?

Ailelerimizin çiftçi olmasından dolayı yıllardır tarımda 

yaşanan sorunları bizler de yaşıyoruz. Bu sorunlara 
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çözümler üretirken bunu bir iş modeline oturtarak yapıyo-

ruz. Başta bankalar olmak üzere tarım alanında ürün geliş-

tiren tarım startup’ları ile beraber çalışıyoruz. Partnerlikle-

rimiz ile tarımda farklı alanlardaki çözümleri Ne Ekersen’de 

topluyoruz. Ne Ekersen’de başta biçerdöver olmak üzere 

tüm hasat, ekim, toprak işleme makinelerine ulaşıp, onları 

operatörüyle birlikte planlı ve kaliteli şekilde tarlanıza ça-

ğırıp hizmet alabiliyorsunuz.

Ne Ekersen’i cross-platform olan Flutter’da kodluyoruz. 

Böylece tek bir uygulama yazdığımızda hem Apple iOS, 

hem Android hem de web sitemizde hizmet verebiliyoruz. 

Yazılım süreçlerimizi partnerlerimiz ile ortak geliştiriyoruz. 

Bu sayede hem tarım sektöründeki çözümleri kendi çözüm-

lerimizi de ekleyip çiftçilerimize sunuyoruz hem de tarıma 

yönelik bir komünite kuruyoruz. 

TÜBİTAK BİGG Girişimcilik Programı Kapsamında 
Ne Ekersen Desteklendi, Süreçten Bahseder 
Misiniz?

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin ortaklaşa yü-

rüttüğü  DEPARK Bambu Kuluçka Merkezi bünyesindeki 

BİGGSinerji programına başvurduk. Program yaklaşık 2 

ay sürdü. Programda iş fikrimiz için iş planı yazdık. Pa-

zar analizinden tutun, problem-çözüm uyumuna, yenilikçi 

yönünden tutun, finansal altyapısına kadar her alanda de-

taylı olarak BiGGSiNERJi ekibiyle beraber çalıştık. Her hafta 

mentörlük aldık. Eğitimler ile süreç desteklendi. Şirketi-

mizi kurmadan önce TÜBİTAK’a resmi başvurumuzu ilettik 
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ve aradan geçen 4 ay sonra Şubat 2022’de TÜBİTAK BiGG 

Girişimcilik Desteği almaya hak kazandık. Tabi çok mutlu 

olduk. 200.000 TL projemizin bazı ihtiyaçlarını karşıladı.

Ne Ekersen’de Hangi Temel Özellikleri Çiftçilere 
Sunuyorsunuz?

Makine paylaşımı, uydu destekli bitki sağlığı takibi, zirai 

danışmanlık hizmetleri, iş ilanları, e-ticaret mağazası, di-

jital köy kahvesi ve profesyonel hizmetler Ne Ekersen’in 

temel özellikleridir. Dijital köy Kahvesi ismini verdiğimiz 

çiftçi sosyal medyasında çiftçiler problemlerini yazıp çözüm 

önerileri alabiliyorlar ve bunu yaparken en iyi cevaplar en 

üstte sıralanıyor. Bu sayede iyi bir Ziraat Mühendisi, iyi bir 

çiftçi beğenilen cevaplar vererek tarım sektöründe tanınır 

oluyor ve ona yeni iş imkanları açılıyor. Ne Ekersen’de olan 

çiftçilere sözleşmeli tarım önerilerinde bulunuyoruz.

Gelecek Planlarınızdan Bahseder Misiniz?

En büyük hayalimiz dünyada tarımsal hizmetler dendiğin-

de Ne Ekersen’in akla gelmesi ve sunduğumuz hizmetler, 

ürünler ile çiftçilerin işlerini en iyi şekilde yapmalarını 

sağlamak. Bu nedenle çok çalıyoruz ve daha çok iş birliği 

sağlayarak platformumuzu güçlendiriyoruz. Ne Ekersen’de 

ekibimizin her bireyi sürdürülebilir bir gelecek için adımlar 

atıyor. Ne Ekersen, yıllar içinde tarımın süper app’i olacak. 

Bu alanda yeni çözümlerimiz ile tarım ekosistemini besle-

yip zenginleştireceğiz.

www.neekersen.com
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TEYDEB 1501 ve 1507 Programlarının 2022 Yılı 2. Çağrıları Açıldı!

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji 

geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge 

Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 

2. dönem başvuruları 04/07/2022 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr  üzerinden alınmaya 

başlanacaktır.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Takvimi

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi (1,2)  29/08/2022 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi (3)     09/09/2022 (Saat 23:59)

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi (1, 2)  29/08/2022 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi (3)    07/09/2022 (Saat 23:59)

Program hakkında detaylı bilgi için:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-1501-ve-1507-programlarinin-2022-yili-2-cagrilari-aciliyor 
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2021-2027 yılları arasında Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin destekleneceği Ufuk Avrupa Programı’nda 

şehirler konusundaki ortaklıklardan birisi karmaşık kentsel sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak 

çözümler sunmayı hedefleyen “Avrupa Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme 

Ortaklığı (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT))” yapısıdır. DUT kapsamında 

şehirleri ilgilendiren sorunların; kentsel alandaki sürdürülebilir enerji sistemleri, döngüsel ekonomi ve 

akıllı ulaşım çözümleri öncelikleriyle ilişkilendirilmesi planlanmaktadır. DUT Ortaklığı 2022 yılı içinde 

açılacak çağrıları için hakemlik yaparak projeleri değerlendirecek uluslararası uzmanlar aramaktadır. 

Hakemlik için başvuruda bulunmak istiyorsanız aşağıdaki linkten konularla ilgili uzmanlık ve bilgilerinizi 

paylaşabilirsiniz. 

Başvuru için linki: https://forms.gle/hoG67j72wat7GPAJ6

*Form İngilizce olarak doldurulmalıdır.

Hakemlik Çağrısı - Avrupa Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe 
Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future-DUT)
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Türkiye’de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül olarak 

yönetilmesi amacıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu iş birliği ile “Tarımsal Araştırmalar” başlığı altında, ekosistem paydaşlarının potansiyellerinin 

ülkemiz gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği hedeflerine ulaşması ve Ar-Ge kaynaklarının daha etkin 

kullanılması amacıyla, ortak öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları belirlenmiş ve Üniversite-Kamu-Özel 

Sektör işbirliklerini hedefleyen iki farklı çağrı tasarlanmıştır. 20 Haziran 2022 tarihi itibari ile açılan 

çağrılar için son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir. 

Program hakkında detaylı bilgi için:  

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/1003_tagem_cagri_metni.pdf 

TÜBİTAK-TAGEM İşbirliği ile ARDEB bünyesinde Tarımsal Araştırmalar Alanında 
İki Farklı Çağrı Açıldı!
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Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen bir ortak girişim olan Anahtar Dijital Teknolojiler 

(Key Digital Technologies - KDT) Ortak Girişimi’nin 2022 yılı çağrısı açılmıştır. KDT Ortak Girişimi, 

Avrupa’yı elektronikte teknoloji geliştirmenin ön saflarında tutmak amacıyla 2014 yılında kurulan 

Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa’nın Liderliği (Electronic Components and Systems for 

European Leadership - ECSEL) Ortak Girişimi’nin devamı niteliğindedir.

Program hakkında detaylı bilgi için:
https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/key-digital-technologies-kdt-2022-cagrisi-acildi

Key Digital Technologies (KDT) 2022 Çağrısı Açıldı!
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Teknolojinin Yeni Adı
DEPARK GAMA Binası
DEPARK Gama Binası 3000 Ar-Ge Personeline 

Ev Sahipliği Yapacak. DEPARK’ın yeni binasının 
proje yarışması birincisi belli oldu.

.


