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Rekabetin Süper İkilisi
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini engelleyen te-

mel sorunlarından birisi de rekabette öne geçmek için atılan 

adımların plansız ve acele atılması gerçeğidir. Rakibine göre 

kendini konumlandırmak isteyen firmaların hızlı refleksleri 

bir stratejidir ancak başkasının hedeflerine göz dikmek ve 

önceliklerini unutmak yönetimsel olarak mantıklı değildir. 

Çünkü bu yaklaşımda belirleyici olan işletmenin kendisinden 

çok rakip firmaların davranışlarıdır. Odak bozulmasına sebep 

olan bu strateji, sürdürülebilir olmaktan çok işletmeyi yıprat-

maya yönelik eylemler zincirini beraberinde getirir. Böylece; 

hakimiyet alanını kaybetmiş yönetim departmanı ve görev ta-

nımlarını ‘karalama’ kampanyasına dönüştüren pazarlama bi-

riminin çalışanları, zararın daha da artmasına neden olurlar. 

Bunun yanı sıra işletmede ürün/hizmetin oluşturulmasından 

sunumuna kadar geçen süreç, plansızlıktan beslendiği için 

hedefler kişiselleşmeye başlar. O zaman tüketicilerin/kullanı-

cıların talep ve beklentilerinden çok kar marjına ve kotalara 

ihtiyaç duyulur. İşte; çöküşün başlangıcı da burada başlar. 

İşine ve tüketicinin algısına odaklanmaktan çok tutucu yö-

netim anlayışına bel bağlanır. Değişime çoğu zaman kapalı 

bu yapı, işi değil rakibinin açıklarını veya kayıplarını düşü-

nür. Aslında sonuç uzun vadede bellidir: başarısızlık! Halbu-

ki ciddi kaynakları olan ve finansal açıdan yatırım kabiliyeti 

bulunan bir firmanın birkaç yıl içinde çökmesi; pozisyonunu 

kaybetmesi hiçte mantıklı değildir. Demek ki, işletmenin re-

kabete yönelik tutumlarında ve rekabet kültüründe bir eksik-

lik vardır. Buna karşın başarılı veya küllerinden doğan firma-

ların sırrı, tecrübe ettiklerinden ders çıkarmalarıdır. Buradaki 

değer, acele etmekten değil; öz eleştiri yapmaktan, yanlışları 

görmekten, sektörün gerçeklerini yakından tanımaktan ge-

lir. Yani mesele sadece rakip değildir. Mesele vizyondur; çok 

yönlü düşünme eksikliğidir. Eğer bir işletme bunlara sahip 

değilse, profesyonel destek almalıdır. Bu noktada; kurumsal 

hedeflerini şekillendirmekte ve rekabette sıkıntı yaşayan fir-

maların başvuru adreslerinden birisi üniversiteler olmalıdır. 

Aslında özel sektör anlayışı ile yükseköğretimin mantığı, 

ülkemizde uzun yıllar yanlış konumlandırılmıştır. Buradaki 

hata, akademinin sektör ile eş güdümlü çalışamayacağına 

olan inançtır. Fakat rakamları, matematiği ve analitik zekâ-

yı kullanan her sektör-ki bunların olmadığı yerde başarının 

şekillenmeyeceği ortadadır- akla ve bilime ihtiyaç duyar. 

Bazı işletmeler maalesef farkında değildir ancak rekabette 

atılan her adımın sebep-sonuç ilişkisi vardır. Bu süper ikili, 

akademinin de ana ögeleridir, merakıdır, hedefidir. Nitelikli 

bireyleri yetiştirmek bir sonuç ise sektörün nitelikli iş gücü 

ihtiyacını karşılamak bunun sebebidir. Hal böyleyken bilim 

dünyası ile işbirliği anlayışının tesis edilmesi kaçınılmazdır. 

Devletimizin son 20 yılda iktisadi hayatımızın her noktası-

na akademi ile ulaşma gayretinin ardındaki gerçek budur. 

Burada başarıyı getiren husus, firmalara/işletmelere yeni 

ufukları göstermek olmuştur. Bu yüzden milli ve yerli üretim 

anlayışı çığ gibi büyümüş; ihracatta Cumhuriyet tarihinin re-

korları kırılmış; inovasyon kültürünün ve Ar-Ge yatırımlarının 

yaygınlaşması sağlanmıştır. Doğaldır ki bu dönemde az önce 

bahsettiğimiz yaklaşım terk edilmiş; yeni üniversiteler açıl-

mış; tecrübe paylaşımına önem veren yaklaşımlar ön plana 

çıkartılmıştır. 

Üniversite olarak bizler de hem paydaşlarımıza hem de özel 

sektör bileşenlerine yönelik faaliyetlerimizi yürütmekte; reka-

bet olgusundan üretime kadar çalışma hayatındaki her unsu-

ru aydınlatmaya özen göstermekteyiz. DEPARK ve DETTO’nun 

hizmetleri de, girişimci ekosistemini teşvik etmeyi, firmalara 

yol gösterip fırsat sunmayı, akademinin entelektüel birikimini 

de sektörle paylaşmayı içermektedir. Milli sanayi hamlemizi 

başlatacak ilk adımların bu birimlerimizden atılması; küresel 

rekabette başarılı olacak firmaların da güzel kentimizden çık-

ması hayalimizdir. Bizler bunun için çalışmaya, üretmeye ve 

deneyimlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. 

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
DEÜ REKTÖRÜ

DEPARK A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı
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TÜBİTAK’tan BİGGSİNERJİ 
Girişimcilerine Destek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknopark’ı (DEPARK) yürütücülüğünde, İzmir Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde ger-
çekleştirilen BİGGSİNERJİ programında, TÜBİTAK’a iletilen 23 projenin 9’u, 200 bin TL’ye 
kadar hibe desteği almaya hak kazandı.

BİGGSİNERJİ, teknoloji ve yenilik tabanlı iş fikrine sahip 

girişimcilere iş fikirlerini ticarileştirme yolunda eğitim, 

mentorluk gibi ön kuluçka hizmetleri ile destek sağlayan 

bir TÜBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişimcilik) programı-

dır. Girişimcilerin TÜBİTAK’ın BİGG Programı’nın sundu-

ğu 200.000 TL hibe desteğine ulaşmasının sağlanması 

ve böylece iş fikirlerinin  katma değer yaratan nitelikli 

girişimlere dönüşmesi programın en önemli hedefidir. 

Girişimcilik ekosistemine katkı sunan ve 1000’den faz-

la Ar-Ge personelini bünyesinde barındıran DEPARK yü-

rütücülüğünde, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. 

(Teknopark İzmir) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birli-

ği ile sürdürülen ‘BİGGSİNERJİ 2020-1’ programı kapsa-

mında, eğitim ve mentorluk desteği verilen 23 projenin 

9’u, 200 bin TL’ye kadar hibe almaya hak kazanmıştır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) 

Koordinatörü ve BİGGSİNERJİ Programı Proje Yürütücüsü 

Prof. Dr. Hasan SELİM ‘“TÜBİTAK’tan hibe almaya hak 

kazanan dokuz girişimci adayı fikirlerini gerçeğe dönüş-

türme fırsatı yakaladı.” diye konuştu.

Hibe almaya hak kazanan girişimler arasında SMA (Spi-

nal Müsküler Atrofi) hastaları için ilaç adayının oluştu-

rulması ve otizmli bireylerin gelişimine destek olmak 

amacıyla tasarlanmış sanal gerçeklik uygulaması gibi 

projelerin bulunduğunu açıklayan Prof. SELİM, “des-

tek alan girişimler için macera şimdi başlıyor. Bundan 

sonraki aşama, şirket kurmak ve fikirleri ticarileştirmek 

olacak. Biz de bu yeni süreçte hibe almaya hak kazanan 

projeleri Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet HOTAR’ın 

himayelerinde desteklemeye devam edeceğiz. DETTO 

olarak Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve fikirlerin ticari-

leşmesi alanlarında hizmetlerimizi aralıksız bir şekilde 

sürdüreceğiz. Girişimcilerimize başarılar diliyoruz” ifa-

delerini kullandı.

TÜBİTAK BIGG 2020-1 döneminde 

200.000 TL’ye kadar hibe desteği 

almaya hak kazanan 9 girişimcimiz olan 

Aleyne YILDIZ, Mehmet Deniz Yelli, 

Bilçağ AKGÜN, Mustafa AK, Yusuf Can 

UZ, Bayram DEVLET, Esra TOKAY, Mustafa 

Ogün AFACAN ve Çetin AKA’yı tebrik eder 

başarılarının devamını dileriz.
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DEÜ Araştırmacılarından Sanayi 
Firmalarına Danışmanlık

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Ar-Ge ve İnovasyon eko-

sistemini güçlendirme hedefine yönelik olarak yürütü-

len “Üniversite-Sanayi İşbirliği” çalışmaları dahilinde 

akademisyen-firma eşleştirmeleri DETTO’nun desteği ile 

devam ediyor. Bu kapsamda, Pilenpak Ambalaj firması 

ile DEÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç.

Dr. Aylin ALTINIŞIK TAĞAÇ bir araya getirilmiş, özellikle 

kamu destekli yeni Ar-Ge projeleri geliştirilmesi hedef-

lenmiş ve ortak çalışmalara başlanmıştır. 

Üniversitemizde üretilen bilimsel bilgiyi kullanarak sa-

nayinin problemlerine çözümler üretmek ve böylece fir-

malarımızın uluslararası rekabet gücünün yükselmesine 

ve ihracatın artmasına katkıda bulunmak DETTO’nun he-

defleri arasında yer almaktadır. Bu hedefe ulaşmada ise 

sürdürülebilir bir üniversite-sanayi işbirliği mekanizma-

sı kritik öneme sahiptir.

DETTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi Uzmanı Cihan 

ÇOŞKUN “Üniversitemiz bünyesinde Ar-Ge ve inovas-

yon odaklı çalışmalar yürüten araştırmacılar tarafından 

geliştirilen proje fikirlerinin tespiti, imalat ve hizmet 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların ziyaret edilme-

si ve firmaların ihtiyaçlarının tespiti için çalışmalarımız 

aralıksız devam ediyor. Hedefimiz, bu işbirlikleri sonun-

da kamu destekli ve sanayi kontratlı Ar-Ge projelerinin 

ortaya çıkması ve ülkemize katma değer yaratmasıdır.” 

şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yazılım geliştirmeden, Ar-Ge süreçlerine
DEPARK & DETTO olarak destek veriyoruz.
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DEPARK ve DETTO Bilgilendirmelerine 
Devam Ediyor

DEPARK ile Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sa-

nayi Bölgesi-ALOSBİ arasında bilgiye, ileri teknoloji-

ye ve inovasyona dayalı üretimi desteklemek amacıyla 

idari, bilimsel ve teknolojik alanda işbirliğine yönelik 

protokol imzalandı. Sağlanacak işbirliği ile ALOSBİ bün-

yesindeki firmaların faaliyetlerine ve projelerine destek 

sunulması, firmaların ulusal ve uluslararası rekabette 

güçlenmeleri hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusun-

da, DEPARK ve DETTO tarafından ALOSBİ bünyesindeki 

firmalara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

DEPARK ve DETTO faaliyetleri hakkında detaylı bilgilerin 

verildiği toplantıda organize sanayi bölgesi firmalarının 

ulusal ve uluslararası alanlarda teknolojik ve yenilikçi 

projeler üretmelerine katkı sağlamak için gerçekleştiril-

mesi planlanan proje yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet 

hakları ve girişimcilik destekleri hakkında bilgi verildi. 

DEPARK ve DETTO yöneticileri ve uzmanları “işbirliği 

sürecinde, deneyim ve bilgi birikiminin aktarılmasına, 

firmaların Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesine devam 

edilecektir” ifadelerini kullandılar.

Dokuz Eylül Üniversitesi, firmaları ve araştırmacıları bir 

araya getirerek değer yaratmalarını sağlamak için bir or-

taklığa daha imza attı. DEÜ Elektronik Malzemeler Üre-

tim ve Uygulama Merkezi-EMUM ve Seyitler Kimya firma-

sı ortak projeler geliştirme hedefiyle işbirliği protokolü 

imzaladı. DETTO yönetici ve uzmanlarının desteği ile 

hayata geçirilen protokol çerçevesinde; Seyitler Kimya 

firmasının EMUM’un laboratuvar alt yapısından fayda-

lanması ve yeni projelere imza atılması amaçlanmıştır. 

DETTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı Öğr. Gör S. Alper 

AKALIN, EMUM’un  sahip olduğu uygulama ve laboratu-

var imkanlarının çok güçlü olduğunu belirterek, DETTO 

olarak farklı disiplinleri bir araya getirmenin gururunu 

yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, sektöründe önemli bir yere 

sahip olan Seyitler Kimya firmasının Üniversitemiz alt 

yapısını kullanmasının üniversite-sanayi iş birliğine ba-

şarılı bir örnek teşkil edeceğini ifade etti.

DETTO İşbirliklerinin
Artmasına Katkı Sağlıyor
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DEPARK ve DETTO olarak Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nü ziyaret etme 
fırsatı bulduk. Olası işbirlikleri ve ortak 
projeler üzerine değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirdik.

GOSB Teknopark Teknoloji Transfer 
Ofisi Yöneticisi Tolga BİLDİRİCİ 
DEPARK’ı ziyaret etti. Olası işbirliği 
görüşmelerini değerlendirdiğimiz bir 
toplantı gerçekleştirdik.

DEPARK ve DETTO olarak TEKNOFEST 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne 
katılım gösterdik.

Megami Tasarım Bilişim Teknoloji Sanayi 
firması ile DEPARK ve DETTO arasındaki olası 
işbirlikleri konusunda toplantı gerçekleştirildi. 
BAMBU Oyun Programı, oyun girişimciliği ve 
oyun ekosisteminin durumu hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu.

THY Dijital İnovasyon ve Analitik Çözümler 
Direktörü Serdar GÜRBÜZ, THY Kurumsal 
Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Müdür Yrd. Ali 
Serdar YAKUT, THY Kurumsal ve Operasyonel 
Çözümler Başkanı Neslihan BEYHAN’ı 
DEPARK’ta ağırlama fırsatı bulduk. 

Ege Genç İş İnsanları Derneği-EGİAD ile 
işbirliği protokolü imzaladık. 

Zonguldak Teknopark ile Mentor-Menti 
Eşleştirme Programı kapsamında bir araya 
geldik. Teknopark ve TTO süreçlerinin 
yönetimi, kuluçka ve girişimcilik 
programlarımız hakkında deneyim paylaşımı 
gerçekleştirip, bilgi aktarımı sağladık.

TGBD Başkanı ve Bilkent Cyberpark Genel 
Müdürü Faruk İNALTEKİN’e nezaket ziyaretinde 
bulunduk.

TÜBİTAK Marmara Teknopark Genel 
Müdürü Mehmet Ali OKUR ve Teknoloji 
Transfer Ofisi Birim Yöneticisi Deniz 
YAYLA’yı DEPARK’ta ağırladık. 

DEPARK/DETTO olarak Atmosfer TTO ekibi 
ile tanışma ve deneyim paylaşımı toplantısı 
gerçekleştire fırsatı bulduk.

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 
Gediz Elektrik ile Dokuz Eylül Üniversitesi 
araştırmacılarını bir araya getirdik. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve 
Teşvikleri Genel Müdürü Bilal MACİT’i ve 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanı 
İbrahim KARABULUT’u ziyaret etme fırsatı 
bulduk. DEPARK’ın yeni yatırım planları 
hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirdik. 
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Firmalarımızın Başarıları

Aksa Akrilik’ten İltema Ar-Ge’ye Yatırım

DEPARK bünyesinde faaliyet gösteren ve teknik tekstiller 

alanında yaptığı yatırımla ısı yayabilen tekstil ürünleri 

üreten İltema, Aksa Akrilik’den 3 milyon dolar şirket de-

ğerlemesi üzerinden yatırım alacak. 

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, “Girişimciliğe Değer” 

projesi kapsamında İltema’ya yatırım desteği verecek. 

İltema ile otomotiv sanayisinde yerli ısıtıcı kumaş dö-

nemi başlayacak.

İltema kurucu ortağı Ayhan PREPOL, koltuk ısıtıcıları 

için yıllık 10 milyon dolarlık ithalat yapıldığını belir-

terek Aksa Akrilik’in desteğiyle bu rakamın Türkiye’de 

kalmasını hedeflediklerini dile getirdi. Türk Patent 

Enstitüsü’nden alınan patentler için iki gümüş madal-

yası bulunan İltema, tekstil sektörüne teknolojik değer 

üreten yenilikçi girişimlerin yarıştığı Techxtile Start Up 

Changelle’da finale kalmayı başardı.

İltema Ar-Ge, Enerjim Sensin Hızlandırma Programı 
Demo Günü’nde ELDER Özel Ödülleri’nde ‘İleri 
Teknoloji Isıtıcı Kumaş’ Projesi ile birinci oldu.
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TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! EGE 2021 yarışmasında 
birinci olan DEPARK Kuluçka Şirketi AGON 
Biotechnology’ i tebrik ediyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nükhet HOTAR, DEPARK bünyesinde faaliyet gösteren AGON fir-

masında ürettikleri biyosensör uygulamasıyla, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! EGE 2021 yarışmasında birin-

ciliğe layık görülen DEÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunlarımız 

Aleyna YILDIZ ve E. Kubilay KOZAN’ı başarılarından dolayı tebrik etti.
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Proje Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

Uzun yıllardır parkinsonlu hastalarla klinikte çalışmanın ya-

nında bu alanda akademik çalışmalarımı da sürdürmekteyim. 

Klinikte bu hastalarla çalışırken özellikle yürüme sırasında 

aniden istemsiz bir şekilde durma periyodu olarak tanımlanan 

donma fenomeninden çok şikayetçi olduklarını gözlemledim. 

Bu fenomen, hastaların düşme riskini artırmakta, dışarı çıkma 

isteklerini azaltmakta ve dolayısıyla fiziksel aktivite düzeyle-

rini azaltarak hastalığın ilerleyici özelliğinin daha da kötüleş-

mesine neden olmaktadır. Klasik fizyoterapi ve rehabilitasyon 

yöntemleri her ne kadar donma semptomlarını azaltsa da ka-

lıcı bir çözüm üretememektedir. Bunun yanında bu fenomen 

aniden açığa çıktığı için klinikte gözlemlenmesi ve ölçülmesi 

oldukça zordur. Bu alanda yaptığım okumalarda sensör taban-

lı bazı cihazların prototip olarak geliştirildiğini ve donmanın 

saptanmasında kullanımı açısından umut vaat edici sonuçlar 

alındığını gördüm. Ancak literatürde sunulan hiçbir cihazın 

kafamdaki istekleri tam olarak karşılayamadığını fark ettim. 

Üniversitemiz mühendislik birimlerindeki öğretim üyelerinden 

aldığım danışmanlık ile hayal ettiğim cihazı üretebilmenin 

mümkün olduğunu gördüm. Parkinson hastalarında görülen 

donma fenomeninin hem değerlendirmesinde hem de tedavi-

sinde kullanılabilecek çok daha kapsamlı bir cihaz geliştirebil-

me hayaliyle bu proje fikri ortaya çıkmış oldu. 

Ürün Nasıl Gelişti, Projenin Temel Amacı Nedir?

Danışmanlık aldığım mühendislik ve yazılım alanındaki öğre-

tim üyeleri de araştırma ekibimize dahil oldu. Ekipte biri nöro-

loji diğeri ise biyoistatistik uzmanı olan iki hekim, iki fizyote-

rapist, bir bilgisayar mühendisi, bir de yazılım uzmanı ve ben 

varız. Çok disiplinli ve güçlü bir ekiple bu projeye başladık.  

Parkinson hastalığı, beyindeki kas hareketlerini kontrol eden 

sinir hücrelerini etkileyen bir hastalıktır. Parkinson hastalı-

ğının semptomları dinlenme sırasında özellikle ellerde titre-

me, hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, duruş ve denge 

bozukluklarından oluşur. Donma fenomeni parkinson hasta-

lığında, hastalığın ileri evrelerinde yaygın olarak görülen bir 

semptomdur. Donma olayları geçicidir, genellikle birkaç sa-

niye sürer, ancak hastalık ilerledikçe sıklığında artma eğilimi 

gösterir. Donma fenomeninin üç farklı alt tipi vardır. Bilinen 

en yaygın klinik bulgu, hastanın aniden yürümeye başlaya-

maması veya yürüme sırasında ileri gitmeyi başaramamasıdır. 

Donma fenomeninin ikinci alt tipi harekette tamamen eksik-

likle ilgiliyken, üçüncü alt tipi çok kısa adımlarla ileri doğru 

yürümeden oluşmaktadır. Hastalar bir donma olayı oluştuğun-

da bunu kolayca fark edemez, bu nedenle donma fenomeni 

olayının değerlendirilmesinde büyük zorluklarla karşılaşıl-

maktadır. Cihaz yardımlı otomatik bir değerlendirme yöntemi 

kullanarak, donma fenomeninin epizodik ve öngörülemeyen 

doğası objektif olarak çok kısa bir süre içinde değerlendirile-

bilir. Klinik araştırmalarda donma fenomeninin hem hastalık 

ilerlemesi hem de ilaç tedavisinin süresi ile ilişkili olduğu gös-

terildiğinden donma fenomeni ölçümünün son derece önemli 

olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, donma fenomeni parkinson 

hastalarının pek çoğunda düşmeye neden olur. Düşmeler ve 

donma olayları hastaların fiziksel ve psikososyal durumlarında 

bozukluğa neden olarak yaşam kalitelerini ciddi oranda etki-

ler. Hatta çok ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. 

Donma olaylarının başarılı bir şekilde kontrol altına alınması 

ya da tedavi edilmesi son derece zordur. Denenmiş olan yön-

temler ise sıklıkla istenilen sonuçları vermemektedir. 

Donma olayları klinik pratikte klinik muayene, hasta tarafın-

dan doldurulan öz bildirim ölçekleri ile değerlendirilmekte-

dir. Bu ölçüm yöntemleri klinisyen gözetiminde uygulansa da 

öz-bildirim ölçeklerinin genel dezavantajlarından olan hafıza 

faktörü, yanlılık ve diğer klinik semptomlardan etkilenme 

gibi durumlardan dolayı donma fenomeni hakkında kesin bir 

bilgi vermeleri güçtür. Buna ek olarak, donma olaylarına yü-

rüme esnasında özellikle engelleri aşma, dönme, yürümeye 

başlama, yürümeyi durdurma gibi özel yürüme görevlerinde 

rastlanır. Günlük hayatta sıklıkla gerçekleştirilen aktiviteler 

sırasında karşılaşılacak heyecan, anksiyete gibi değişen duygu 

durumlarında oluştuğu için klinik ortamda objektif olarak de-

ğerlendirilmesi son derece zordur.

Projemizin temel amacı donma olayının otomatik olarak ob-

jektif bir şekilde ve her ortamda saptanmasıdır. Ancak asıl he-

defimiz; daha donma olayı meydana gelmeden önce donma 

olayının saptanarak önlenebilmesidir.

Bir Patent Öyküsü

Patofizyolojik Değişim Tanısı Yapabilen 
Giyilebilir Bir Tanı Cihazı
Dokuz Eylül Üniversitesi hak sahipliğinde başvurusu yapılan, “Patofizyolojik Değişim Tanısı Yapabilen Giyilebilir 

Bir Tanı Cihazı” başlıklı buluş sahibi, DEÜ Tıp Fakültesi Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Arzu GENÇ projesini anlattı.

Tanı Cihazı Örneği

Tanı Cihazı Örneği
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Bu Teknolojinin Amacı Nedir? Rakipleri Var Mı?

Donma olaylarının saptanması için literatürde bilgisayarlı 

yöntemler temel olarak elektromiyografi (EMG) sinyallerinin 

analiz yöntemleri, üç boyutlu hareket analiz sistemleri, ayak 

basıncı analizine dayanan yöntemler ve akselorometreler ve 

jiroskop gibi sensörlerden elde edilen hareket sinyallerinin 

analiz yöntemleri olmak üzere dört grup altında toplanabi-

lir. Sayılan bu yöntemlerden günlük hayata kolaylıkla ak-

tarılabilmesi açısından en uygun olanı akselorometreler ve 

jiroskoplar olarak görülmektedir. Son zamanlarda donma 

olaylarının tespit edilmesinde beynin elektriksel değişiklik-

lerini inceleyen elektroensefalografik (EEG) ölçümlerden de 

faydalanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemler son derece umut 

vaat edici olarak görülmektedir. Her ne kadar EEG ölçümleri 

yürüme sırasında gerçekleştirilebilse de hastaların kafasına 

takılı olan ve son derece rahatsız edici olan pek çok kablo 

kullanım kolaylığını etkilemekte ve hastanın dikkatini dağı-

tarak donma şiddetinde artışa neden olabilmektedir. 

Bizim projemizde tasarlanan ürün, kablosuz kullanım imkânı 

sunan oldukça portatif bir EEG cihazı ile vücudun farklı yer-

lerine takılan küçük hareket sensörlerinin birleştirilmesine 

dayanmaktadır. Hem beyin hem de vücudun pek çok bölge-

sinde gelen çok sayıdaki veri ile makine öğrenmesi yöntem-

leriyle donmanın doğru bir şekilde saptanması ve hatta daha 

oluşmadan önce (özellikle EEG’den elde edilen beyin sinyal-

leri sayesinde) saptanması amaçlanmıştır. 

Ürünün Kullanıcısına Avantajlarından Bahsedebilir 
Misiniz?

Ürünümüzün son kullanıcı açısından faydaları ve avantajları-

nı şu şekilde sıralayabiliriz;

• Donma olayı, objektif bir şekilde değerlendirilebileceğin-

den dolayı hastanın ilaçları ve rehabilitasyonu daha doğru 

bir şekilde planlanabilecektir.

• Donma olayları, her türlü ortamda (ev içi, toplum içi) 

değerlendirilebileceği için hastanın hangi durumlarda daha 

çok zorlandığı saptanabilecek, buna uygun önlemler alına-

bilecektir.

• Oldukça portatif ve kullanımı kolay bir cihazdır.

• Özellikle projenin ikinci aşaması gerçekleştiğinde donma 

olayı daha meydana gelmeden saptanabilecek ve mevcut 

prototipe eklenen ek özellikler sayesinde donma olayı ön-

lenebilecektir. 

• Bu önleme becerisi, düşmeleri azaltacak, donmanın te-

davisine katkı sunacak, hastaların hareket korkusunu azal-

tarak fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi düzeylerinin artma-

sını sağlayacaktır. 

• Mevcut cihaz, ileride sağlanacak güncellemelerle sadece 

donma olayının saptanmasını değil hastanın fiziksel akti-

vite miktarının, kol ve bacak hareketlerinin kalitesinin ve 

kaygı düzeyi gibi duygu durum değişikliklerinin değerlen-

dirilebilmesine de olanak sağlayacaktır. 

Patent Süreci Başlamış Olan Bir Proje olarak 
Teknoloji Hazırlık Seviyesini Artırmaya Yönelik 
Nasıl Bir Plan İçerisindesiniz?

Şimdiye kadar ürünümüz için temel ilkeler gözlendi ve ra-

porlandı, teknoloji konsepti ve uygulaması formüle edildi, 

analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik işlev ve özellik 

kanıtlandı, laboratuvar ortamında prototip elde edildi ve 

son olarak laboratuvar prototipinin uygun çevresel ortam-

da hasta ve sağlıklı katılımcılar üzerinde doğrulaması yapıl-

dı. Bundan sonra ürünümüzün donmayı tetikleyici deneysel 

hareketlerde değil de gerçek hayattaki hareketler sırasın-

da sınanması planlanmaktadır. Ayrıca, ürünün daha mobil 

hale gelebilmesi için bilgisayar öğrenmesi yöntemleriyle 

sensör sayısının azaltılması planlarımız içindedir. Bu işlem-

lerin ardından çok daha fazla katılımcıyı içeren klinik çalış-

malarla ürünün klinik faydası gösterilecektir. Bu süreçler 

başarıyla tamamlandıktan sonra ürünün pazara sunularak 

ticarileşmesi hedeflenmektedir. 
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Bir Üniversite - Sanayi İşbirliği Öyküsü
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih SARIIŞIK’ın yürütücülüğünde Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile 

ortak yürütülen TÜBİTAK 1505 projesi “Doğal Ajanlar İçeren Tıbbi Tekstil Ürünlerinin Geliştirilmesi” 

konulu projenin öyküsünü dinledik.

Proje Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölü-

münde araştırma grubumuzla teknik tekstillerin en 

fazla gelişme gösteren alanlarından birisi olan tıb-

bi tekstiller alanında da çalışmalar yapıyoruz. Mul-

ti-disipliner özellikte olan bu çalışmalarımızı farklı 

bölümlerden araştırmacılarla birlikte yürütüyoruz. 

TÜBİTAK 1001, 1002, 1505, MANUNET programları 

yanında DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Biri-

mi tarafından desteklenen ve patent süreçleri devam 

eden birçok projemiz bulunuyor. Bu projemizde de 

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Tek-

noloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Sinem 

Yaprak KARAVANA ile birlikte çalışıyoruz. 

Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. havlu ve bornoz 

üreticileri arasında Ortadoğu ve Avrupa’nın en büyük 

üretim kapasitesine ve modern teknolojisine sahip 

dev kuruluşlarından biri olup, 1400’den fazla çalışa-

nı ile 1973’ten beri Denizli’de ev tekstili ve dikişsiz 

giyim üzerine üretim yapmaktadır. Son yıllarda di-

kişsiz ürünlerinin tıbbi alanda kullanımına yönelik 

de çeşitli araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. 

2017’de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-

fından onaylanan Ar-Ge Merkezinde yeni ve katma 

değeri yüksek ürünler geliştirilmesine yönelik proje-

ler gerçekleştirmektedir. Özellikle bu projemizin de 

konusu olan dikişsiz giyim ürünlerinin tıbbi alanda 

kullanımlarının yaygınlaştırılmasına ve bu ürünlere 

bazı fonksiyonel özellikler kazandırılmasına yönelik 

istekleri bizleri bir araya getirmiş bulunmaktadır. 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında 
Firma ile Nasıl Bir Araya Geldiniz?

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ta-

rafından 10 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 

Tekstil Sektörüne Yönelik Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Eşleştirme toplantılarında Ozanteks A.Ş. Ar-Ge Mer-

kezi Müdürü Mustafa ÇÖREKCİOĞLU ve ekibi ile bir 

araya geldik. Firma yetkilileri çeşitli aktif maddele-

rin kapsülasyonuna yönelik çalışmalarımızı izledikle-

rini belirterek yurtdışından tedarik ettikleri ağrı ke-

sici özellikte aktif maddeler içeren mikrokapsüllerin 

yerine ülkemizde bu ürünlerin üretimine ve medikal 

tekstil ürünlerine aplikasyonuna yönelik bir proje 

Ağrı Tedavisinde destekleyici olarak kullanılan fonksiyonel 
tekstil örnekleri

önerisinde bulundular. Şubat 2020’de proje ekibi ve 

DETTO uzmanları ile birlikte firmanın Denizli’deki iş-

letmesini ziyaret ederek TÜBİTAK 1505 Destek prog-

ramı kapsamında bir proje yazmayı planladık. “Doğal 

ajanlar içeren tıbbi tekstil ürünlerinin geliştirilmesi” 

konulu projemiz Mayıs 2021 tarihinden itibaren des-

teklenmeye hak kazandı. 

Projenin Temel Amacı Nedir?

Ağrı oldukça sık rastlanan ve kişiye rahatsızlık veren 

bir duygudur. Toplumda en sık karşılaşılan ağrılar-

dan birisi de baş ağrısıdır. Migren en sık karşılaşılan 

kronik baş ağrısı türlerinden biridir. Genellikle ya-

nında bulantı, fotofobi ve kusma gibi yan etkileri de 

taşıyan ve kişilerin yaşam kalitesini oldukça düşüren 

bir durumdur. Ağrının kontrolünde genellikle farma-

kolojik yöntemlerden olan ilaçlar kullanılmaktadır. 

İlaç tedavisi uzun dönemde farklı fizyolojik sorunla-

ra neden olabilir. Bu süreçte, kişiler ilaç kullanmak 

istemeyebilir ya da farklı bir yöntem kullanmak iste-

yebilir. Bu nedenle, ilaç tedavisinin yanında birçok 

destekleyici yöntem kullanılmaktadır. Özellikle kro-

nik ağrı çeken hastalar için destekleyici tedavilerin 

çok önemli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ilaç te-

davisi yanında etkili, destekleyici tedavi yöntemleri 

yüzyıllardır araştırılmış ve denenmiştir. Son yıllarda 

mikrokapsül teknolojisinin gelişmesi ile çeşitli aro-

matik yağlar mikrokapsüllerin içine hapsedilmiş ve 

bu mikrokapsüller kumaşlara aplike edilerek tedaviyi 

destekleyici ürünler geliştirilmiştir. Proje kapsamın-

da doğal yağlar olan papatya ve kenevir yağlarının 

kapsüllenerek kumaşlara aplike edilmesi hedeflen-

mektedir. Bu sayede tekstil ürünlerinin fonksiyo-

nelleştirilmesi sağlanacaktır. Proje ile genellikle 

piyasada örnekleri bulunan fakat ithal edilen destek-

leyici ağrı kesici medikal ürünlere alternatif ürünler 

geliştirilmesi ve ulusal ve uluslararası pazarda reka-

bet gücümüzün artırılması hedeflenmektedir.

Bundan Sonraki Aşamada Proje Süreci 
Nasıl İlerleyecek?

Ozanteks başta Avrupa ülkeleri olmak üzere İngiltere, Ame-

rika, Rusya, Orta Doğu ülkeleri ve Afrika’ya 55 milyon $ ih-

racat gerçekleştirmektedir. Havlu ve bornoz grubu dışında 

2002 yılından bu yana dikişsiz ürün pazarında da üretim ve 

ihracat yapmaktadır. Ayrıca, son yıllarda mikrokapsül uy-

gulanmış, termal izolasyon sağlayıcı ve medikal ürünler de 

ihraç edilen ürünler arasında yer almaktadır. 

Projemiz toplam 18 ay süre devam edecek olup, 2022 yılı-

nın sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Projenin ba-

şarı ile tamamlanması durumunda firma hali hazırda ithal 

ederek satışını yaptığı ağrı kesici ürünlerin tüm bileşen-

lerini firmasında üreterek yurtdışı ve yurtiçi müşterilerine 

pazarlamayı hedeflemektedir.

Projeden Elde Edilecek Çıktılar Nelerdir?

Projede üretilmesi hedeflenen ağrı kesici ürünler halen yurt 

dışından ithal edilmektedir. Proje ile ithal edilen bir ürünün 

yerine ihraç edilebilecek ürünler geliştirilmesi hedeflen-

mektedir. Ozanteks A.Ş. hali hazırda İtalya’dan aldığı Ar-

nica kapsülleri baş bandına aplike ederek ihraç etmektedir. 

Projede geliştirilmesi hedeflenen ürünler firmanın medikal 

pazardaki payını artırmak için bir fırsat olabilecek ve kendi 

üretecekleri kapsüllerle özgün ürünlerini tasarlayabilecek-

tir. Bu sayede firma ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak-

tır. Ayrıca, kullanılacak kenevir yağının Türkiye’de kenevir 

üretiminin teşviki adına yan sanayi oluşturacak olması da 

önemli ve yenilikçi bir kazanım olacaktır.

Bir Proje Öyküsü 
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Bir Girişimcilik Öyküsü 

BRB ile Bir Oyun Girişimciliği
BRB oyun firmasından Pelin KUMCULAR ile ekibin kurulması ve BRB firmasının hedefleri hakkında konuştuk.

BRB hikâyesinden ve ekipten bahseder misiniz? 

BRB Zorlu Holding’in kurum içi girişimcilik programı Parlak 

Bi’Fikir’de ortaya çıkan bir girişim. Zorlu Grubu çalışanların-

dan programa gelen 720 fikir başvurusu arasında ilk 8’e se-

çilerek, yaklaşık sekiz ay süren ve sonunda bağımsız bir star-

tup olarak yolculuğuna devam etmesine imkan veren Parlak 

Bi’Fikir sürecinde yatırım almaya hak kazandı.

Fikir seçildikten hemen sonra ekibimizi oluşturduk. Tasarım 

odaklı düşünme metodolojisini benimseyerek sektörü ve pa-

zarı inceledik. Müşteriler ve paydaşlarımızla görüşmeler ger-

çekleştirerek problemin keşfi ve doğrulanması için çalıştık. 

Oyun dünyasının sorun yaşadığı alanları bulmak için farklı 

personalardan 100’den fazla kişi ile görüşerek problemi doğ-

ruladıktan sonra çözümün üzerinde yoğunlaşarak başlangıç-

ta seçilen fikrimizi 4 kez pivot ettik.

BRB’yi ve arkasında yatan fikri şu şekilde tanıtabiliriz:

Oyuncuların kaliteli oyun deneyimi için sürekli güncel ve 

güçlü bir donanıma sahip olma ihtiyacına karşın; küresel te-

darik krizi ve kripto para ile gelişen talep artışının donanım 

fiyatlarını da hızla arttırması güçlü oyun bilgisayarlarına eri-

şimi zorlaştırıyor.   

BRB tam bu noktada çözüm sunarak oyuncuların yüksek kali-

te konfigürasyon ile oyun oynayabilmek için ihtiyaç duyduğu 

güçlü donanıma internet üzerinden erişebilmelerini sağlıyor. 

Böylece donanım yenilemek için para harcama gerekliliği or-

tadan kalkıyor.

Cloud gaming firmalarından farklı olarak günümüz teknoloji-

sinde atıl bilgisayarların işlem gücü gibi önemli bir kaynağın 

küresel olarak verimli kullanılmadığını fark ettik. Zamanla 

daha da artacak olan donanım ihtiyacını sürdürülebilir bir 

bilgisayar paylaşım ekonomisi kurarak çözen global bir on-

line platform olma iddiası ile yola çıktık.  “Partnerler”imiz 

kullanmadıkları zamanlarda güçlü bilgisayarlarını paylaşarak 

gelir elde edebilecek, oyun bilgisayarı olmayan oyuncular da 

bu bilgisayarlara bağlanarak BRB platformu üzerinden oyun-

larını oynayabilecek. Cihazlar birbirlerine P2P bağlanarak 

güçlü bilgisayarda çalışan oyunun görüntüsü ve sesi oyuncu-

lara BRB teknolojisi ile aktarılacak. 

Parlak Bi’Fikir sürecinde pazarı doğrulamak için düzenlediği-

miz reklam kampanyasında hem potansiyel partnerlerimizin 

hem de potansiyel müşterilerimizin yoğun ilgi ve talebi ile 

karşılaştık. Sunduğumuz çözüm, oyun dünyasında uzun za-

mandır devam eden bir soruna cevap vermekle beraber yeni 

bir değer önerisi de yaratıyor: bilgisayar paylaşım ekonomi-

si. Bu sebeple de oyuncuların hevesle beklediği, paydaşların 

hikâyesini merak ettiği bir startup olduk. Parlak Bi’Fikir’in 

Nisan 2021’de gerçekleşen finalinde yapılan jüri değerlen-

dirmesinin ardından Vestel Ventures ile yatırım görüşmesi 

yapmaya hak kazandık. Vestel Ventures ile görüşmelerimi-

zin sonunda yatırım alarak Ekim ayında şirket kurulumunu 

tamamladık. Bu süreçte ürünümüzü geliştirmeye, komüni-

temizle iletişimimizi sürdürmeye ve ekibimizi büyütmeye de 

devam ettik.

Ekibimizin yaratıcı kişiliği Onur Can (OCK), bal yapan arısı Pe-

lin, iş bitiricisi Yarkın ve projenin başından beri fikre inanıp 

destek veren şimdi de ekibimize katılan Begüm, Eren, Lale ve 

Yavuz ile birbirimizi tamamlıyoruz. Sürekli öğrenmeye, geliş-

meye, sorgulamaya, yeniliğe ve değişime açık bir ekibiz. En 

değer verdiğimiz husus pozitif bir çalışma ortamı yaratabil-

mek. Tabii ki geliştirilmeye açık alanlarla karşılaşabiliyoruz 

ancak her zaman yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımımız var. 

Aslında bizi güçlü kılan da bu. Birlikte eğlenerek, öğrenerek 

büyümek istiyoruz.

DEPARK’da yer almaya nasıl karar verdiniz?

Oyun ekosistemine değer verilen bir alanda var olmak isti-

yoruz. Araştırmalarımız sonunda DEPARK’ın çalışmaları ve 

oyun ekosistemi girişimlerine bakış açısından çok etkilendik. 

DEPARK yönetiminin destekleyici yaklaşımını da tecrübe et-

tikten sonra şirketimizi burada kurmaya karar verdik. 

Oyun ekosistemine katkı sağlamak ve bu ekosistemde birbiri-

mizi besleyerek daha hızlı büyüyebilmek istiyoruz. Bu amacı-

mıza DEPARK desteği ile ulaşacağımıza inanıyoruz.

Proje yada projeleriniz nasıl ortaya çıkıyor veya 
geliştiriyorsunuz?

Tasarım odaklı düşünme ve çevik yönetim prensiplerini çalış-

malarımızın merkezine alıyoruz. Ana ürünümüzü geliştirme 

aşamasındayız. Sürecin başından beri oyuncu komünitemizle 

yakın iletişim halindeyiz. Aldığımız geri bildirimlerle kulla-

nıcı ürün deneyimini tasarlıyor ve revize ediyoruz. Hızlı ve 

çevik bir şekilde hareket ediyor, sistemi iyileştirmek adına 

sürekli testler yapıyoruz. 

Çalıştığınız konsept daha ekonomik cihazların 
ileri seviye oyuncu ekipmanına dönüşmesi üze-
rine. Sizce bu tür biz çözüm artan ekipman fi-
yatları ve sürekli güncellenmesi gereken teknik 
gereksinimlere karşı ciddi bir alternatif olabilir 
mi?

Sunduğumuz çözüm oyunculara istediği her oyunu herhan-

gi bir akıllı ekrandan oynamasını sağlarken güçlü donanı-

ma sahip kişileri de partner olarak platforma dahil ederek 

bir paylaşım ekonomisi yaratıyor. Yaptığımız araştırmaları, 

gerçekleştirdiğimiz müşteri görüşmelerini ve pazarlama ça-

lışmalarının sonuçlarını da baz alarak BRB’nin oyuncuların 

tercih ettiği çözüm olacağını öngörüyoruz. Fakat bunun öte-

sinde ekonomiye, teknolojiye ve oyun dünyasına sunduğu-

muz değerin de fark yaratacağına inanıyoruz.

Ortaya koyduğunuz konsept oyuncu/kullanıcı 
alışkanlıklarına göre güncellenmeye açık  mı? 
Paylaşımlı bilgisayar sistemi farklı ihtiyaçlara 
evrilebilir mi?

BRB’nin yolculuğuna Türkiye oyun dünyasından başlaması-

nın sebebi bu pazarda başarısını test edip, gelişip, büyüyerek 

diğer pazarlara güçlü bir şekilde çıkabilmek. Komünitemizin 

yüksek beklentisini karşılamaya çalışmak bizim için büyük bir 

meydan okuma aslında. Türkiye’de mevcut alt yapımızla bu 

başarıyı yakalayabilmek ilk büyük hedefimiz. Buna ulaşmak 

için de platformumuzu sürekli geliştirecek ve güncelleyece-

ğiz. Ardından oyuncu davranışları Türkiye ile benzeyen yurt 

dışı pazarlarına açılıp, global bir platform olacağız.
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ENHANCER Projesi Hibe Başvuru Süreleri Uzatıldı!

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merke-

zi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 

Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon 

İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi`nde hibe program-

larının son başvuru tarihleri uzatıldı.

Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyelilerin ev sahibi toplumla birlikte girişim-

cilik ekosistemine dahil olmasının ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişiminin 

hedeflendiği ENHANCER Projesi, 2021 Temmuz’unda “Ortak Kullanım Tesisleri Hibe 

Programı”, “Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için 

Hibe Programı” ve “İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı” olmak üzere toplam 

10 milyon 150 bin avro’luk üç hibe programı duyurmuştu. Programlara yapılacak baş-

vuruların son tarihlerinin uzatılmasıyla ilgili kurumlar “Ortak Kullanım Tesisleri Hibe 

Programı” için 8 Ekim 2021’e kadar, “Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapa-

sitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı” ve  “İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe 

Programı” için 29 Ekim 2021 tarihine kadar proje başvurularını yapabilecekler.

SEA-EU JFS 2021 Çağrısı 

İkisi Güneydoğu Asya, biri Avrupa ülkelerinden ya da tam tersi olmak üzere proje 

konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden oluştuğu ortak projeler desteklenecektir.

Projelerin destekleneceği tematik alanlar,

•“Sürdürülebilir Gıda Üretimi” (Sürdürülebilir Gıda Üretimindeki nanoteknolojiler 

de dahil olmak üzere)

•“İklim Değişikliği: Dayanıklılık ve Uyum” (İklim değişikliği konularında sosyal bil-

im ve sağlık bilimleri ilişkili konular dahil olmak üzere)

Proje süresi: Maksimum 36 ay

Proje konsorsiyumunda seçilecek olan bir proje koordinatörü, bütün katılımcı ülkel-

er adına uluslararası başvuruyu tamamlamakla sorumludur. Uluslararası başvuru 

https://ptoutline.eu/app/jfs21 adresinden yapılmalıdır. Tek taraflı başvurular kabul 

edilmemektedir.

Uluslararası son başvuru tarihi: 15 Ekim 2021, 12:00 (öğlen) (CET time)

Ulusal ön başvuru (ön kayıt) Türk proje yürütücüsü tarafından https://uidb-pbs.tu-

bitak.gov.tr/ adresi üzerinden yapılmalıdır. Uluslararası bilimsel değerlendirme so-

nucu desteklenmesine karar verilen proje önerileri için ulusal başvuru süreci başlay-

acaktır. Ulusal başvuru tarihleri daha sonra başvuru sahiplerine duyurulacaktır.

Ulusal ön kayıt ve elektronik imzaların tamamlanması için son tarih:
22 Ekim 2021, 17:30Çağrı Linki:

enhancerproject.com

Ön Başvuru Linki:
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
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2021 Yılı Çağrıları İçin Toplamda 1,5 Milyar Avro 
Ayrılan Ufuk Avrupa Programı Kapsamındaki Avrupa 
Yenilik Konseyi (EIC) Çağrıları Açıldı

Ülkemiz araştırmacılarının da başvuru yapabilecekleri çağrılar 3 temel alanda olacaktır:

1.  Avrupa Yenilik Konseyi Geçiş Çağrısı, 59.600.000 Avro bütçeli bu program innovasyon 

faaliyetlerini finanse etmektedir. Son başvuru tarihi 22 Eylül 2021 olan programda 

öncellik verilen konular tıbbi cihazlar ile enerji hasadı ve depolama teknolojileri 

olacaktır. 

2. Avrupa Yenilik Konseyi Hızlandırıcı Çağrısı, küçük şirketlere ve yeni başlayanlar 

için finansman ve yatırım desteği sağlamayı amaçlayan çağrının toplam bütçesi 

592.500.000 avro olup son başvuru tarihi 9 Haziran 2021’dir.  .

3. Avrupa Yenilik Konseyi Kılavuz çağrısı, yeni ortaya çıkmakta olan çığır açıcı teknolojileri 

araştırmak ve geliştirmek isteyen araştırma ekiplerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Toplam bütçesi 168.000.000 avro olan çağrı için son başvuru tarihi 19 Mayıs 2021’dir. 

Detaylı bilgilere (https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities_en) adresinden 

ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi
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