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Ahmet Can tarafından hazırlanan ve Hürriyet IK’da çıkan habere göre 93 devlet 
üniversitesinden çıkan girişimci sayısı 1356 oldu. 42 özel üniversiteden çıkan girişimci 
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InoSuit’te!

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sabancı 
Üniversitesi ortaklığı ile başlatılan İnoSuit - 
İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Ocak 
2018 dönemi Birinci 3 aylık bilgi ve tecrübe 
paylaşım buluşması 6 Nisan 2018 tarihinde 
Türkiye İhracatçılar Meclisi konferans salonunda 
gerçekleştirildi.

Buluşmanın Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Bölümünde Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO Üniversite Sanayi 
İş Birliği Koordinatörü Gülçin Avul “Üniversite-Sanayi İş Birliklerinin Yönetimi ve Açık İnovasyon” başlıklı 
bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda ARİNKOM TTO deneyimlerini, dünyadan başarılı üniversite - sanayi 
iş birliği ve açık inovasyon örneklerini paylaşan Gülçin Avul katılımcılara uzun dönemli, sürdürülebilir 
üniversite sanayi iş birlikleri için dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Hexagon Studio firmasından Sayın Ali Zengin, Sayın Aydın Tuncer “Tasarım Odaklı Düşünme ve Uygulama 
Örnekleri” konulu sunumları ile Hexagon Studio örnekleri üzerinden bilgi paylaşımları akabinde, Sabancı 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Umut Ekmekçi’nin “İnovasyon Yönteminde Kullanılan Araçlar, Yöntem 
ve Yaklaşımlar: İnovasyon Proje Portföyünün Oluşturulması” başlıklı sunumu ile buluşma son bulmuştur.

Amacı Üniversite-Sanayi iş birliği ile İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin 
sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir 
kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması 
ve hayata geçirilmesi olan INOSUİT programının ülkemiz inovasyon ekosistemine katkısı güçlenerek 
artmaktadır.

ARİNKOM TTO Üniversite Sanayi İş 
Birliği İNOSUİT Firma ve Mentörleri İle 
Tecrübelerini Paylaştı.

Buluşma mentörlerin ve şirketlerin tecrübelerini, yaşadıkları 
problemleri ve üretmiş oldukları çözümleri – en iyi uygulamaları 
paylaşmalarını sağlama amaçlı, her bir şirket inovasyon 
yöneticisinin ve mentörün söz aldığı açık oturum ile başladı.

BİZDEN HABERLER

ARİNKOM TTO12 13ARİNKOM TTO



Dergide “Toz Sihirbazı” başlığı altında Prof. Dr. Ender Suvacı’nın geliştirdiği teknolojileri ve aldığı destekler 
hakkında bilgi verildi. Yazının alt başlığında ise “Prof. Dr. Ender Suvacı birkaç yıl içinde 13 milyar dolarlık 
koruyucu güneş kremi pazarını altüst edebilir” ifadesi kullanıldı. Suvacı yazıda, Entekno A.Ş.’nin MicNo 
teknolojisi ile Ekim 2016’da Avrupa Birliği destekli “H2020 SME Insrument Programı”nın FAZ 1 desteği 
alarak 50 bin Euro, 2017 yılında ise FAZ 2 desteği alarak 800 bin Euro kaynak sağlamayı başardıklarını 
belirtti. Ayrıca yazıda MicNo teknolojisi için girişim sermayesi fonu DCP’den de destek almayı başardıklarının 
altını çizdi.

DCP’den yatırım almayı başaran ve yine Anadolu Üniversitesinden çıkan başka bir isim ise Dr. Öğr. Üyesi. 
İsmail Özgür Özer oldu. Özer’in firması ile aynı adı taşıyan MagSpin isimli teknolojisi Forbes dergisinde 
“Görünmez Zırh” başlığı adı altında anlatıldı. Bu yazıda Özer’in Amerikan ordularının Hummer’larını 
koruyan zırhın üretim maliyetlerini düşürerek sivil uygulamalarda kullanılmasına olanak sağladığı alt başlığı 
ile geliştirdiği teknolojinin önemi vurgulandı.

Dr. Öğr. Üyesi. İsmail Özgür Özer ve Prof. Dr. Ender Suvacı bu yazılarda çalışmalarının ticarileşmesi yolunda 
ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi desteklerinden detaylarıyla söz ettiler.

Anadolu Üniversitesi 
Araştırmacılarının 
Teknolojileri Forbes 
Dergisi’nde!
Forbes Dergisinin bu ay yayınlanan sayısının kapak konusu “Mucit 
Patronlar” oldu. Mucit patronlar konusu ile yayınlanan yazı dizisinde 
akademisyenlerin geliştirdiği ileri teknolojilerin son dört yılda 300 
şirkete hayat verdiği ve bunun da Türkiye ekonomisinin de güç kaynağı 
olacağı vurgulandı. Dergide Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ender Suvacı ve 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Özgür Özer geliştirdiği proje ve teknolojiler ile bu 
yazı dizisine konu oldular.

BİZDEN HABERLER
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ATTP ve RTTP nedir?

Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP), dünya genelinde 
teknoloji transferi alanında çalışan uzmanların küresel standartlara 
göre mesleki yeterliliklerini tescil etmekte ve teknoloji transferi alanında 
yürüttükleri çalışmaları söz konusu standart gerekliliklerini karşılayan 
uzmanlara Registered Technology Transfer Professional (RTTP) unvanı 
veren bir kuruluştur. 2009 yılında kurulan ATTP, teknoloji transfer 
uzmanlığı konusunda üye kuruluşlar ve meslek birlikleri arasında 
öncülük etmenin yanı sıra 67 ülkedeki üyeleri aracılığıyla teknoloji 
transfer profesyoneli mesleğinin gelişimine katkı sağlıyor. Türkiye’den 
ÜSİMP (Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) ATTP üyesi 
olarak ülkemizin uluslararası platformda temsilini gerçekleştiriyor.

ARİNKOM TTO 
uluslararası başarılarına 
bir yenisini ekledi!

Ulusal ve uluslararası alandaki başarılarıyla ön plana çıkan Anadolu Üniversitesi ARİNKOM 
TTO, dünya genelindeki 400’ü aşkın, Türkiye’de ise Registered Technology Transfer 
Professional (RTTP) unvanı sahibi 14 profesyonelden 2’sini bünyesinde bulundurarak 
önemli bir başarıya imza attı. ARİNKOM TTO Fikri Haklar ve Ticarileştirme Koordinatörü 
Özlem Sevinç Tigin ve TTO Yönetici Yardımcısı Rabia Taş ise 2017 ve 2018 yıllarında 
RTTP unvanı almaya hak kazanan profesyoneller olarak Anadolu Üniversitesinin teknoloji 
transferi konusundaki çalışmalarının uluslararası alandaki tanınırlığına katkıda bulundu. 
Genelde fikri haklar, ticarileştirme ve girişimcilik alanında çalışan profesyonellerin 
almış olduğu bu unvanı, ARİNKOM TTO’nun projeler altyapısından gelen bir uzmanı 
ile almış olması da projelerden ticarileşmeye kadar her alanda teknoloji transferinin 
başarıyla gerçekleşebileceğini gösterdi. 2017 yılında ISO 9001: 2015 Belgesini alarak 
kurumsallaşmasını belgelendiren ARİNKOM TTO, bu sayede RTTP belgesiyle verdiği 
hizmetleri de uluslararası alanda güçlendirmeye devam ediyor.

RTTP unvanına ilişkin detaylı bilgi için 
www.attp.info 
adresi ziyaret edilebilir.

BİZDEN HABERLER
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“BİLİMDE
KADIN MUCİTLER”
Bilimi ve “Kadın” 
olmayı konuştular!

8 Mart’ta

ARİNKOM TTO ve Anadolu Üniversitesi 
Kadın Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi(AKAUM) iş birliğiyle 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 
düzenlenen “Bilimde Kadın Mucitler” 
Panel ve Proje Sergisi 8 Mart 2018, 
Perşembe günü Anadolu Üniversitesi 
Öğrenci Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu 
yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel 
hale gelen etkinliğin açılış konuşmalarını 
AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur 
ve ARİNKOM TTO Fikri Haklar ve 
Ticarileştirme Koordinatörü Özlem Tigin 
yaptı. Etkinliğe Eskişehir Vali Yardımcısı 
Akın Ağca, Anadolu Üniversitesi Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Koparal ve 
Prof. Dr. Aydın Aybar katılım sağladılar.

Bilim Adamı değil 
“Bilim İnsanı”

ARİNKOM TTO Fikri Haklar ve 
Ticarileştirme Koordinatörü Özlem 
Tigin yaptığı açılış konuşmasında, 
dilde cinsiyetçiliğe vurgu yaparak 
“bilim adamı” ifadesinin insanları 
yönlendirdiğini ve doğru kullanımın 
“bilim insanı” ya da “bilimci” olması 
gerektiğini belirtti. Konuşmasının 
devamında kadın mucitlere yer veren 
Tigin; mutfak mikseri kullanarak 
daksili bulan ve 1958 yılında patentini 
alan Bette-Nesmith-Graham, 15 
yaşında el ısısı ile çalışan fenerin 
mucidi Ann Makosinski, Amerikalı 
hayvan bilimi uzmanı ve Colorado 
Devlet Üniversitesi’nde profesör, yazar, 
otizm aktivisti, hayvancılık sektöründe 
hayvan davranışları alanında danışman 
ve “Sarılma Kutusu” mucidi Temple 
Grandin’den bahsettikten sonra 
bu buluşların nasıl, hangi haklar 
çerçevesinde korunması gerektiğinin 
üstünde durdu.

BİZDEN HABERLER
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“Eşit işe, eşit ücret”

Özlem Tigin’in konuşmasının ardından 
ARİNKOM TTO tarafından 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü için hazırlanan bilim tarihinde 
saygıyla anılan Türkiye’den ve dünyadan 
kadın bilimcilere yer verilen “Türkiye’de 
Bilimde Öncü Kadınlar” video gösterimi 
gerçekleştirildi. Kısa film gösteriminin 
ardından AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin 
Sungur’un konuşmasıyla etkinlik devam 
etti. Sungur konuşmasına 8 Mart’ın tarihsel 
arka planına değinerek başladı ve şu sözleri 
kaydetti: “Dünya Kadınlar Günü, ortaya çıkış 
anlamında baktığımızda daha eşitlikçi “Eşit işe, 
eşit ücret” mücadelesi içerisinde şekillenmiş bir 
hareket. Anlamı zamanla farklı yerlere kaysa 
da özünde eşitlikçi bir mücadele var. Burada 
esas ulaşmamız gereken toplumsal cinsiyet 
eşitliği bağlamında farkındalıkları arttırmak 
ve diğer taraftan toplumda daha eşitlikçi, 
yaşanabilir bir dünyayı birlikte tesis etmek. 
Bunu yapamadığımız ölçüde 8 Martların çok 
da anlamı kalmıyor.”

Sungur, konuşmasını 2010 yılında İletişim 
Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. İncilay Cangöz tarafından kurulan 
AKAUM’dan ve çalışmalarından, akademide 
ve diğer çalışma alanlarında kadınların maruz 
kaldığı mobbing ve cinsel tacizden, fırsat 
eşitsizliğinden bahsederek sonlandırdı.

Etkinlik açılış konuşmalarının ardından ARİNKOM TTO Tanıtım ve Etkinlikler Koordinatörü Sanem 
Moğulkoç’un moderatörlüğündeki panelle devam etti. Panele Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı 
Sahne Sanatları Bölümü’nden Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan kabul edilen ilk TÜBİTAK 
projesi yürütücüsü Prof. Dr. Ebru Gökdağ, Paketleme ve Boyama Alanlarında İş İle İlgili Kas-İskelet Sistemi 
Rahatsızlıklarına Yönelik Ergonomik Risklerin Araştırılması ve Proaktif Bir Yöntemin Geliştirilmesi Projesi 
ile Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ilgın 
Acar, TUBİTAK BİGG 1512 Teknogirişim Sermatesi Desteği Programı Girişimcisi Uzm. Bio. Gamze Kara 
Mağden ve Proje Tabanlı Staj ve Anadolu Üniversitesi İHA Projelerinde yer alan Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. Duysal Tütüncü Demirbaş konuşmacı 
olarak katıldı.

BİZDEN HABERLER
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Panelin ardından, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Koparal ve AKAUM Müdürü Doç. 
Dr. Zerrin Sungur panelistlere ve proje servisinde yer alan konuklara 8 Mart anısına teşekkür belgesi takdim 
ettiler.  

Etkinlik sonrasında Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca ve Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Aydın Aybar’ın da katılımıyla 2017 yılı içerisinde kabul edilen projeler sergisi ve kokteyl ile sona erdi.
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ARİNKOM TTO22 23ARİNKOM TTO



13 Mart 2013 tarihinde Anadolu Üniversitesi bünyesinde 
Ar-Ge İnovasyon Koordinasyon Birimi olarak kurulan 
ARİNKOM TTO 5. yaşını kutladı. Kutlama; Anadolu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı A. Savaş Koparal, ARİNKOM 
TTO Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ender Suvacı, ARİNKOM 
TTO Danışmanı Prof. Dr. Ersan Pütün ve ARİNKOM TTO 
Yöneticisi M. Hakan Dağ ve tüm çalışanların katılımı ile 
ARİNKOM TTO ofisinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 
kutlamada tüm paydaşlar ile birlikte nice senelere ulaşma 
dilekleri iletildi.

2014 yılından itibaren ise TÜBİTAK Teknoloji Transfer 
Ofisleri Destekleme Programı desteği alan ARİNKOM TTO 
proje desteklerinden üniversite-sektör iş birliğine, fikri 
haklardan girişimciliğe kadar pek çok alanda şehrimize, 
bölgemize ve ülkemize değer katan bir arayüz olarak 
çalışmalarına devam ediyor.

ARİNKOM TTO’nun temel amacı ise “Eskişehir ve 
bölgesindeki araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon 
ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme 
kazandırmak ve bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi’nin 
teknoloji transfer ve bilginin ticarileşme potansiyelinin 
bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını 
sağlamak” olarak belirtiliyor.5 Yaşında!
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ARİNKOM TTO, tüm çalışanları ile birlikte “Kurumsal Aidiyet 
Duygusunun Geliştirilmesi ve Takım olma Çalışması” adlı eğitime 
katılarak kurum içi motivasyon ve kalite çalışmalarına bir yenisini 
daha ekledi. 12 Mart 2018, Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen eğitim, Prof. Dr. 
Erhan Eroğlu tarafından verildi.

Eğitimde takım olma ve değer katma yolunda geleceğe dair 
düşünceler, hayat amaçları, değerler, güçlü kişilik yapısı, olumlu 
düşünce gücü, yaratıcılık, mücadele ruhu konuları hakkında 
örneklendirmeler ile değerlendirmelerde bulunuldu.

Prof. Dr. Erhan Eroğlu eğitim sırasında altı çizilecek pek çok cümle 
dile getirdi; bunlardan bazıları “Şans hazırlıkla fırsatın buluştuğu 
noktadır.”, Hayallerinizin gerçekliği sizin cennetinizdir.”, 
“İnanç görülmeyeni görebilmektir.”, “İyi bir takım olmak için 
bir şeyi çok iyi yapmak gerek; fark yaratmak…”, oldu. Eğitim 
toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

ARİNKOM TTO geliştirmek 
için gelişmeye devam 
ediyor…

BİZDEN HABERLER
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ARDEB TANITIM 
GÜNLERİ

Tamamlandı!
ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörü Banu Gültekin 
Kocaman tarafından 9-24 Mayıs 2018 tarihleri 
arasında fakülteler, yüksekokullar, merkezler ve 
birimler kapsamında 14 toplantı gerçekleştirilerek 
TÜBİTAK ARDEB Programları tanıtıldı. Eylül dönemi 
başvuruları için TÜBİTAK ARDEB 1001, 1005 ve 3501 
programları hakkında bilgilendirme yapan Banu 
Gültekin Kocaman, aynı zamanda sürekli başvuruya 
açık programlar olan 3001 ve 1002 programlarını 
da tanıttı. 

Bu dönem ARDEB Tanıtım Toplantılarında fark yaratan unsur 
ise 1003 Programı oldu. İki aşamalı başvuru alan 1003 
Programı ve diğer TÜBİTAK ARDEB Programları için ARİNKOM 
TTO ile iletişime geçebilirsiniz.

ETKİNLİK
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ARİNKOM TTO’DAN PROJE 
BİLGİLENDİRMELERİ DEVAM 
EDİYOR!
TÜBİTAK 1003 Programı ve TÜBİTAK ARDEB ile BAP Projelerinin 
Getirileri Temalı Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştirildi!
ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörü Banu Gültekin Kocaman 
tarafından 02 Mayıs 2018 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde ve 03 Mayıs 2018 tarihinde Açıköğretim Fakültesi’nde 
olmak üzere proje bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde TÜBİTAK 1003 Programı 
ve açık çağrılar üzerine bilgilendirme yapılırken Açıköğretim 
Fakültesi’nde TÜBİTAK ARDEB Programları ve Anadolu Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından sağlanan imkanlar 
hakkında bilgi verildi.

Proje fikri olan ve programlar hakkında bilgi almak isteyen tüm 
araştırmacılarımız, ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörleri ile iletişim 
kurabileceklerini bilgilerinize sunarız.

ETKİNLİK
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SINAİ
MÜLKİYET 

EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİ!

Patent, faydalı model, ulusal patent başvurusu, uluslararası başvuru sistemleri, 
yeni Fikri ve Sınai Mülkiyet Yasası sonrası yükseköğretim buluşları ve kamu 
destekleri sonrası oluşan buluşlar konularında Gizem Teke Karslı eğitmenliğinde 
gerçekleştirilen eğitime girişimciler, akademisyenler ve TTO çalışanları ilgi 
gösterdi.

Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili konular hakkında bilgi almak için ARİNKOM TTO ile 
İletişime geçebilirsiniz.

Dünya Fikri 
Mülkiyet Günü'nde 
ARİNKOM TTO 
ve Grup Ofis 
Patent/Marka iş 
birliğinde Sınai 
Mülkiyet Eğitimi 
gerçekleştirildi.

ETKİNLİK
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ARİNKOM TTO Proje 
Nisanı kapsamında 
Nisan ayının 
son perşembe 
günü Projelerde 
Teknoloji Olgunluk 
Seviyesi (TRL) Yol 
Haritası Belirleme 
Toplantısı etkinliğini 
gerçekleştirdi. 
Toplantı 
kapsamında; 
Teknoloji 
Olgunluk Seviyesi 
(Technology 
Readiness Level - 
TRL) Nedir? TRL 
proje çalışmalarında 
araştırmacılara 
nasıl rehberlik 
eder?, Hangi proje 
fonları başvuruda 
TRL seviyelerine 
dikkat etmektedir? 
konuları ele alındı. 

ARİNKOM TTO’dan 
Rabia Taş ve Banu 
Gültekin Kocaman’ın 
sunum ve paylaşımları 
ile gerçekleşen etkinlikte 
Horizon 2020, KOBİ Aracı 
Faz 1 ve Faz 2, TÜBİTAK 
1003 ve ERA-NET gibi 
çağrıların içinde bahsi 
geçen teknoloji hazırlık/
olgunluk seviyeleri ile 
beklenen nedir konuları 
tartışıldı ve örneklerle 
açıklanması konusunda 
katılımcılarla interaktif bir 
ortam yaratıldı.
Teknoloji Olgunluk 
Seviyesi (TRL) hakkında 
ayrıntılı bilgi için ARİNKOM 
TTO TRL Yayını’nı 
inceleyebilirsiniz.

Yol Haritası Belirleme Toplantısı
Gerçekleştirildi!

Projelerde

ETKİNLİK
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Ulusal ve 
Uluslararası 
Projelerde Mali 
Uygulamalar 
Bilgilendirme 
Toplantısı 
Gerçekleştirdi!

19 Nisan 2018, Perşembe günü 
saat 14.00’de Kongre Merkezi 
Kırmızı Salon’da “Ulusal ve 
Uluslararası Projelerde Mali 
Uygulamalar Bilgilendirme Toplantısı” 
gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıda proje hazırlama aşamasında 
olan ve projesi devam etmekte olan 
araştırmacılarımıza proje bütçelerini 
hazırlarken ve yönetirken dikkat 
edilmesi gereken konulara dair bilgiler 
sunulmuştur.

ARİNKOM TTO’dan Rabia Taş ve 
Banu Gültekin Kocaman, mevcut hibe 
destek programları ve sundukları bütçe 
imkanları hakkında bilgi vermiş; Proje 
Birimi’nden Mensur Özçelik ve Özlem 
Kaynarsoy ise Anadolu Üniversitesinin 
proje bütçe uygulamalarında esas 
alınan mevzuatlar ve uygulanan usuller 
hakkında açıklamalarda bulunmuştur.
Soru ve cevaplarla interaktif olarak 
ilerleyen toplantıda bahsi geçen konuları 
ARİNKOM TTO ve Proje Birimi Projeler 
Mali Rehberi yayınında inceleyebilirsiniz.

ETKİNLİK

ARİNKOM TTO36 37ARİNKOM TTO



Sabah ve öğleden sonra iki oturum olarak 
gerçekleşen eğitimin sabah oturumunda; 
yazılımların patentlenmesi için teknik bir soruna 
çözüm buluyor olması gibi önemli noktaların 
anlatılmasının yanı sıra, proje fikri olan 
katılımcıların belirttikleri anahtar kelimelerle 
patent ön araştırmalarının yapılması, patent 
veri tabanlarında araştırma yapılırken dikkat 
edilmesi gereken hususlar interaktif olarak 
katılımcılarla paylaşıldı.

Öğleden sonra ise bire bir patent randevu sistemi şeklinde 
gerçekleşti. Proje fikirleri veya buluşları olan öğretim 
elemanları ve girişimciler, Türk Patent ve Marka Kurumu 
Uzmanının desteğiyle proje konularının patentlenebilirliği 
üzerine görüştü. Patent veya faydalı model olarak başvuru 
yapılması muhtemel olan konular için, patent araştırması 
yapılırken özellikle araştırmanın yapılacağı patent sınıfları 
ve detayları hakkında uzman görüşü alınarak bilgilendirme 
yapıldı.

Yazılım alanında patent 
bilincinin oluşturulması 
ve bu alanda patent 
sayılarının arttırılması 
amacıyla Türk 
Patent ve Marka 
Kurumu’ndan uzman 
katılımı ile 18 Nisan 
2018 tarihinde öğretim 
elemanları, girişimciler 
ve ARİNKOM 
TTO personelinin 
katılım gösterdiği 
eğitim, ANAÇ Ön 
Kuluçka Merkezi’nde 
gerçekleşti.  

YAZILIM PATENT 
ARAŞTIRMA EĞİTİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

ETKİNLİK
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Teknoloji Lisansları ve Fikri Mülkiyet Odaklı Ortak Girişimler, Savunma 
Sanayi ve Güvenlik Hukuku Uzmanı Av. Şafak Herdem’in eğitmenliğinde 
6 Nisan 2018, Cuma günü saat 10.30’da ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Herdem, Teknoloji Lisansları ve Fikri Mülkiyet Odaklı Ortak Girişimler 
eğitiminde “Teknoloji Lisans Sözleşmeleri” üzerinden giderek özelde yazılım 
sözleşmeleri örnekleriyle konuya açıklık getirdi. Herdem, katılımcılara 
hayatlarının her yerinde bilgisayarlarında, evlerinde, kişisel kullanımlarında 
yaptıkları işle ilgili mutlaka teknolojinin olduğunu ve ürettikleri her türlü kritik 
bilginin de lisanslama aşamasında sürecin bir parçası olduğunu belirtti.

Lisans verilmesi, lisanslama üzerindeki kısıtlamalar, müşterinin data 
sahipliği, sertifikasyon ve denetim hakları, taahhütler ve ihracat izinlerinin 
de aralarında olduğu çok sayıda konu başlığının ele alındığı etkinlikte güncel 
gelişmelere de dikkat çekildi. Avrupa ile çalışacak girişimcilerin özellikle 
Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (General Data  Protection Regulation 
- GDPR) konusunu göz ardı etmemesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca lisans 
sözleşmerinde taahütlerin, sertifikasyonların ve vergilerin de özenle ele 
alınması gereken konular arasında olduğu ifade edildi.

Girişimcilerin, girişimci adaylarının, akademisyenlerin ve TTO çalışanlarının 
katıldığı etkinlik üç saati aşkın interaktif bir görüşme halinde gerçekleşti.

ARİNKOM TTO’DA 
TEKNOLOJİ LİSANSLARI VE 
FİKRİ MÜLKİYET ODAKLI 
ORTAK GİRİŞİMLER
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

ETKİNLİK

ARİNKOM TTO40 41ARİNKOM TTO



FİKRİM PROJEYE 
DÖNÜŞÜR MÜ?
Etkinliği Gerçekleştirildi!
ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörleri tarafından 5  Nisan 
2018 tarihinde ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi'nde Fikrim 
Projeye Dönüşür Mü? adlı etkinlik gerçekleştirildi. Sabah 
10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Genel 
Oturum'da Ar-Ge projesi nedir, projeler değerlendirilirken 
nelere dikkat edilir ve proje yazımında kritik unsurlar 
nelerdir üzerine sunum yapılarak katılımcılarla soru-cevap 
şeklinde interaktif bir çalışma yürütülmüştür.

Öğleden sonra 14.00-17.30 saatleri arasında yapılan 
Birebir Görüşmeler'de ise 10'u aşkın proje fikri üzerine 
araştırmacılarla birebir görüşülerek projelendirme için yol 
haritaları belirlendi. 

ETKİNLİK
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Türkiye ve ABD arası proje 
destekleri anlatıldı!

Taş, sunumunda ARİNKOM TTO faaliyetleri konusunda bilgiler 
verdi. Proje destekleri, üniversite-sektör iş birlikleri, fikri haklar 
ve girişimcilik alanlarında verdikleri hizmetlerden söz eden 
Taş, özellikle proje destekleri konusunda “Projenizi nasıl 
geliştirirsiniz? Proje ortağına ihtiyacınızın olması noktasında, 
diğer araştırmacılarla sizleri bir araya getirecek mekanizmaları 
sunuyoruz”, cümlelerini dile getirdi.

Etkinlikte Taş tarafından, TÜBİTAK tarafından ikili iş birlikleri 
konusunda TÜBİTAK’ın UİDB PBS sayfasından “Çağrılı Başvuru 
Programları”, “Dönemsel Başvuru Programları” ve “Sürekli 
Başvuruya Açık Programlar” hakkında bilgi edinebilecekleri; 
ARBİS kaydı yaptırmaları gerektiği bilgisi iletildi. ABD ile 
yapılacak iş birliği çalışmalarının ise “2501 - ABD Ulusal Bilim 
Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı” çağrılarını takip ederek 
gerçekleştirilebileceği, NSF’nin çağrıyı açtıktan sonra ilgili ABD 
kurumunun hizmet alımını yaptığı kuruluş olarak projelerde 
yer alınabileceği belirtildi. 2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik 
Düzenleme Desteği hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. 
Ardından teknoloji ve Ar-Ge içeren iş fikirleri ile TÜBİTAK 
BİGG uygulayıcı kuruluşlarına başvuruların gerçekleştirilmesi 
durumunda iş birlikleri noktasında teknoloji transfer ofisleri ile 
kuluçka merkezilerinin verdikleri hizmetlerden söz edildi.

Etkinliğin ARİNKOM TTO’ya ayrılan bölümü Rabia Taş 
tarafından soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

ARİNKOM TTO, 14-15 Mart tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenen 
“Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Çalıştayı”na 
katılım sağlayarak “Türkiye ve ABD Arası Proje Destekleri” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. Sunum, ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Rabia Taş tarafından 
katılımcılara aktarıldı.

ETKİNLİK
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BEBKA destekleriyle ARİNKOM TTO 
tarafından düzenlenen Design Thinking 
“Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi” 5-6 
Mart 2018 tarihlerinde ANAÇ Ön Kuluçka 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Netrevart 
Bilişim Ar-Ge Danışmanlık firmasından 
Can Güvenir’in eğitmen olarak yer 
aldığı organizasyona TR41 bölgesinden 
(Bursa, Bilecik, Eskişehir) firma 
temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, 
teknopark firmaları, girişimci adayları, 
TTO ve kuluçka merkezi çalışanları 
katılım sağladı.  

İnovatif bir bakış açısı geliştirilmesi ve bu 
bakış açısı ile ürün ve hizmetlerin geliştirildiği 
iş süreçlerinin iyileştirilmesi; planlanan ürün 
ve hizmetler konusunda yaratıcı yaklaşımların 
arttırılması; yenilikçi ürünler ortaya koyarak rekabet 
edebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlamayı mümkün 
kılan sistematiğinin geliştirilmesi; fikri mülkiyet 
doğurabilecek proje üretilmesi yaklaşımının 
benimsenmesi süreçlerini içeren Design Thinking 
yöntemi hakkında detaylı bilgilerin verildiği ve 
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workshopun gerçekleştirildiği eğitimde açılış konuşmasını ARİNKOM TTO 
yönetici yardımcısı Rabia Taş gerçekleştirdi.

Taş konuşmasında, “ARİNKOM olarak teknik destek eğitimlerimizde 4’üncü 
yılımız. Her yıl pratik eğitimler vererek hem akademisyenleri ve firmaları 
öğrencilerle buluşturup geniş bir network yaratmak istiyoruz hem de bu 
eğitimler sayesinde teknoloji ve inovasyona dair Eskişehir bölgesinde 
büyük bir güç olmayı hedefliyoruz. Bu seneki Design Thinking-Tasarım 
Odaklı Düşünce eğitiminin biraz girişimcilik biraz yenilikçi ürün yaratma 
odaklı bir içerik olmasını istedik ve projemizi bu şekilde kurguladık.” dedi.

Design Thinking-Tasarım Odaklı Düşünce eğitimi hakkında bilgi veren Can 
Güvenir, “Tasarım odaklı düşünce eğitimi genel olarak problem tanıma ve 
o probleme farklı yönlerden yaklaşıp, prototipleme ve test etme üzerine 
geçen bir süreçtir. İş geliştirme, mevcut sistemin düzeltilmesi alanlarında 
bu yöntem kullanılır. Bu, dünyada popüler olan bir sistem. Çünkü firmaların 
ayakta kalmalarında önemli rol oynuyor. Yavaş yavaş Türkiye’de de bu 
sistem kullanılmaya başlandı ve kullanımı daha da yaygınlaşacak. Burada 
gerçekleştirdiğimiz eğitim de girişimcilik üzerine yapılacak.” şeklinde 
konuştu.

ETKİNLİK
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“EUREKA VE 
UFUK 2020 VE 
PROGRAMLARI 
BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI” 
ARİNKOM TTO 
KATKILARIYLA 
DÜZENLENDİ! 

BEBKA ve TÜBİTAK iş birliği ile ve 
Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir 
Ticaret Odası, ARİNKOM TTO ve 
ETTOM’un katkılarıyla “EUREKA 
ve UFUK 2020 ve Programları 
Bilgilendirme Toplantısı” 27 
Şubat 2018 tarihinde, Eskişehir 
Sanayi Odası’nda düzenlendi. 

2014-2020 yılları arasında uygulanmakta 
olan UFUK2020 Araştırma ve İnovasyon 
Programı’nın daha geniş kitlelere tanıtımı için 
düzenlenen toplantının açılış konuşmalarını 
Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, ESO 
Başkanı Savaş M. Özaydemir ve BEBKA 
Genel Sekreteri İsmail Gerim gerçekleştirdi.
Toplantıda TÜBİTAK EUREKA-EUROSTARS 
Ulusal Proje Koordinatörü Emre Yurttagül ve 
TÜBİTAK EUREKA-EUROSTARS Ulusal Proje 
Koordinatör Yardımcısı Tarık Şahin program 
hakkında bilgiler verdi. ARİNKOM TTO’nun 
da stant açtığı toplantıda; ARİNKOM TTO 
Yönetici Yardımcısı ve Uluslararası Projeler 
Koordinatörü Rabia TAŞ katılımcılara 
program ve ARİNKOM TTO’nun verdiği 
destekler konusunda açıklamalarda bulundu.
Etkinlikte söz alan Emre Yurttagül, ARİNKOM 
TTO Proje Yürütücüsü ve aynı zamanda 
Entekno A.Ş. kurucusu olan Prof. Dr. Ender 
Suvacı tarafından alınan SME Instrument 
Faz 1 ve Faz 2 desteklerini örnek vererek 
bu desteklere başvurulmasının önemini 
vurguladı. Etkinlik soruların cevaplanmasının 
ardından sona erdi.
alanlarda görüşmelere katılım sağladı.
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ARİNKOM TTO50 51ARİNKOM TTO



TÜBİTAK ARDEB PROGRAMLARI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 
AYNI GÜN İKİ KAMPÜSTE 
TAMAMLANDI!

TÜBİTAK ARDEB 1001 – 1005 – 3501 programlarının başvuru sistemi kullanıma açılmasının üzerine 
düzenlenen toplantılarda başvuru dokümanlarındaki detaylar ve başvuru sürecinde kritik unsurlar hakkında 
bilgiler verildi. Programların çevrim içi başvurusu için son tarih 02 Mart 2018 (saat 17.30) olarak açıklandı.

Toplantılarda projelerin içeriğine bağlı olarak Etik Kurul Onay Belgesi gerekli ise gecikmeden Etik Kurula 
başvurulması gerektiği de hatırlatıldı. Bunların dışında ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörü Banu Gültekin 
Kocaman tarafından katılımcılara; ARDEB 1001, 1002, 1005, 3001, 3501 programları hakkında temel bilgiler; 
program seçimi yapılırken nasıl karar verilir?; Proje bütçelerinde ne yazılabilir, neye dikkat edilmedir?; Proje 
başvuru dokümanları nedir, nasıl erişilir ve nasıl yüklenir?; Ret almış projelerin panel raporlarından örnekler; 
proje yazarken dikkat edilecek temel unsurlar hakkında bilgiler verildi. Toplantı katılımcılar tarafından 
yöneltilen soruların yanıtlanmasının ardından son buldu.

TÜBİTAK ARDEB Programları Bilgilendirme Toplantıları 9 Şubat 2018, Cuma günü 
sabah İki Eylül Kampüsü Mühendislik Fakültesi Seminer Salonu’nda ve öğleden 
sonra Yunus Emre Kampüsü Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirilen iki 
ayrı oturum ile tamamlandı.

“Fikirlerin belirlenmesi ve uygun program ile eşleştirilmesi”, “kişisel başvuru takviminin 
çıkarılması”, “ağırlıklı başvuru yapılması planlanan program varsa o programa ilişkin 
tekrar detay sunum planlaması”, “projelerin bireysel takvime uygun çıkarılması ve 
teknik destek” konularını da içeren program sonunda projenin başlangıcından 
sonuna kadar ARİNKOM TTO profesyonel desteğinin sağlanması hedefleniyor.

ARİNKOM AKADEMİ 
YENİ YILDA ÇALIŞMALARINA
AÖF İLE BAŞLADI!

ARİNKOM AKADEMİ: AÖF Proje Hazırlıkları Programı 
kapsamında, “projesi ret olmuş ve başvuru yapmamış 
– doktora öğrencileri – yazma potansiyeli ve niyeti olan 
belirlenmiş araştırmacılara” yönelik olarak bir dizi etkinlik 
gerçekleştirecek. Her ayın ilk perşembesi ve 10.30-12.00 
saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerden ilki 1 Şubat, 
2018 Perşembe günü “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi ile 
başladı.
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ULUSLARARASI DESTEK 
PROGRAMLARI TANITIM TOPLANTISI 
AÖF’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO tarafından “Uluslararası 
Destek Programları Tanıtım Toplantısı” 31 Ocak 2018, 
Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
9. Kat Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi. ARİNKOM 
TTO Yönetici Yardımcısı Rabia Taş, katılımcılara “TÜBİTAK 
İkili İş Birlikleri, COST (European Cooperation in Science 
and Technology), Horizon 2020 ve Erasmus+ Programı” 
başlıkları hakkında bilgi verdi. 

Rabia Taş sunumunda, 

“Şu anda tüm 
programların çağrıları 
açık. Bu nedenle zaman 
kaybetmeden proje 
ortakları görüşmelere 
ya da yazım sürecinde 
üzerinde çalışmaya 
başlamaya geçmek 
gerekir,” 

diyerek genel bilgilendirmelerde bulundu. 
Taş, toplantı sonrası her türlü birebir 
görüşme için ARİNKOM TTO ile iletişime 
geçilebileceğinin de altını çizdi.
Toplantı, araştırmacılardan gelen soruların 
cevaplanmasının ve teşekkür belgesinin 
takdiminin ardından sona erdi.
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AB Ufuk 2020 (Horizon) Uzay ve Ulaşım Bilgi Günü, TÜBİTAK Ulusal 
İrtibat Noktaları Okan Saldoğan ve Serhat Melik’in katılımlarıyla 18 Ocak 

Perşembe günü Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Mavi ve Kırmızı 
Salon’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 
KATKILARIYLA 
AB UFUK 2020 
PROGRAMI UZAY 
VE ULAŞIM 
alanları konuşuldu!

ETKİNLİK

ARİNKOM TTO56 57ARİNKOM TTO



Etkinliğin sabah gerçekleştirilen 
oturumunda Okan Saldoğan 
Uzay, Serhat Melik ise Ulaşım 
alanında bilgiler aktardılar. 
Etkinlikte AB Ufuk 2020 
programı ile fikirlerini uluslararası 
projelere dönüştürmeyi 
hedefleyen araştırmacı ve sektör 
temsilcileriyle bir araya gelindi.

Uzm. Saldoğan, TÜBİTAK’ın 
Ufuk 2020 programı ile dünyayı 
değiştirecek inovatif fikirlerin, 
geleceğe yön veren araştırmaların, 
kişisel kariyer gelişimindeki yeni 
hedeflerin oluşması ve küresel 
problemlere çözüm arayışları 
amacında olduğunu belirtti. Uzm. 
Okan Saldoğan, fikrini projeye 
dönüştürmek isteyenler için 
“80 milyar Avroluk bütçesiyle 
dünyanın en büyük araştırma 
programı olan Ufuk 2020’ye 
dâhil olmanız için tek yapmanız 
gereken AB programlarına 
başvuruda bulunmak” diye 
konuştu. Başvuruların AB 
komisyonuna gitmeden 
önce TÜBİTAK tarafından ön 
değerlendirmesinin yapılması, 
yapılacak araştırmalardaki seyahat 
masrafları, proje yazdırma desteği 
gibi birçok yardımın verildiğinin 
altını çizen Saldoğan, ayrıca 
projenin AB komisyonu tarafından 
eşik üstü puan alması halinde 
“teselli ödülü”, fonlamaya hak 

kazanması halinde ise “başarı ödülü” verildiğini kaydetti.

Havacılık, raylı sistemler ve karayolu alanlarında bilgilerin aktarıldığı “ulaştırma” 
başlıklı toplantıda “KOBİ’ler için KOBİ aracı” ve “yeniliğe hızlı erişim” kavramlarına 
değinen Uzm. Serhat Melik, gerçekleştirilen toplantılarla Ufuk 2020 programına 
katılımı arttırmanın, yaygınlaştırmanın ve programdan elde edilen faydanın azami 
düzeye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.

ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Rabia Taş, hangi alanda olduğu fark etmeksizin 
fikirlerini projeye dönüştürmek ve destek almak isteyenlerin, Anadolu Üniversitesi 
ARİNKOM TTO ile iletişime geçebileceğini belirtti.
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Horizon 2020 Toplum ve 
Toplum İçin Bilim Alanı Bilgi 
Günü TÜBİTAK Uzmanının 
Katılımıyla Tamamlandı!
ARİNKOM TTO ev sahipliğinde düzenlenen Horizon 2020 Toplum ve 
Toplum İçin Bilim Alanı Bilgi Günü 8 Ocak Pazartesi günü Kongre Merkezi 
Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Birliği Çerçeve 
Programlar Müdürlüğü’nün Toplum ve Toplum için Bilim Alanı’nın Ulusal 
İrtibat Noktası uzmanı Sonay Aydın etkinliğin sabah oturumunda genel bir 
sunum yaptı.  

Aydın sunumunda “Ufuk 2020 Programı Genel Özellikleri ve Toplum 
ile ve Toplum İçin Bilim Alanı Çağrıları”ndan söz etti. Öğleden sonra 
gerçekleştirilen birebir görüşmelerde ise araştırmacılara proje fikri 
üzerinden yönlendirmelerde bulundu.

Türkiye 21'inci sırada yerini aldı.

Yaşadığımız bilgi ekonomisi çağında teknoloji verilen önemin artmasıyla 
Avrupa’nın da bu pazarda yer almak istediğine dikkat çeken Sonay Aydın, 
bu programların tek sebebinin Avrupa’nın dünyadaki liderliğini korumak 
istemesi olduğunu belirtti. Sonay Aydın ‘’Avrupa ülkeleri Amerika, Çin, 
Japonya gibi ülkelerin yükselişinin yanında kendisini de küresel alanda 
bilim ve teknolojide rekabet edilebilir olarak konumlandırmak istiyor.’’ 
dedi.

Aydın sunumu sırasında Türkiye bu projeler içerisindeki en büyük bütçesini 
toplumsal sorunlar ve bu sorunların çözümüne ayırdığını söyledi. İkinci 
sırada ise bilimsel mükemmelliyet gelirken, üçüncü sırada ise endüstriyel 
yeterliliğin yerini aldığını sözlerine ekleyen Sonay Aydın bununla 
birlikte Türkiye’nin Çerçeve Programları aracılığıyla 1012 projeye ismini 
yazdırmasına rağmen dünya çapındaki desteklenen ülkelerde 21'inci 
sırada yer aldığını da belirtti. Sonay Aydın araştırması için başvuracak 
üyelere de şu tavsiyelerde bulundu:

 “Araştırmalarda popüler olarak yaklaşılan ve desteklenen konular Gender ve Açık Bilim 
üzerine olmuştur. Araştırmacıların unutmaması gereken ise projeyi gerçekleştirme 
esnasında hem katılımcıların hem de deneklerin arasından kadın-erkek eşitliğini 
sağlamaktır. Avrupa’da kadın-erkek eşitliğinin her alanda yasal olarak sağlanmaya 
çalışıldığı bu günlerde özellikle kadın araştırmacıların desteklendiğini söyleyebilirim.”
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Prof. Dr. Ebru 
Gökdağ’dan 
TÜBİTAK 3001 
Projesi

nadolu Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Tiyatro Anasanat 
Dalı’ndan Prof. Dr. Ebru Gökdağ 
hocamızın “Eskişehir’de Yapılan 
İkrar ve Görgü Cemi Törenlerinin 
Dramatik Özelliklerinin 
İncelenmesi” isimli TÜBİTAK 3001 
projesi kabul edilmiştir. Hocamızın 
yürütücü olduğu, Arş. Gör. Esen 

Poyraz’ın bursiyer ve Sn. İlyas Küçükcan’ın danışman 
olarak yer aldığı projeye ilişkin başarısından ötürü 
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan 
adına bir teşekkür belgesi takdim edilen görüşmede 
hocamıza projeye ilişkin sorularımızı ilettik.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın ilk 
TÜBİTAK projesi olan “Eskişehir’de Yapılan İkrar 
ve Görgü Cemi Törenlerinin Dramatik Özelliklerinin 
İncelenmesi” isimli TÜBİTAK 3001 projesi hakkında ve 
proje ekibinin süreçte yaşadıklarına ilişkin görüşmemizi 
bilgilerinize sunarız.

Projenizin hikâyesi nasıl başladı? Yazmaya nasıl 
karar verdiniz? 

Proje sahne sanatlarında yüksek lisans yapan Esen 
Poyraz’a danışmanlık yapmamla başladı diyebiliriz. 
Aynı zamanda ÖYP’li araştırma görevlisi olarak 

kurumumuzda çalışan Esen, yüksek lisans tezi için 
Cem törenlerinin dramatik özelliklerini araştırmak 
istedi. Ritüel ve tiyatro ilişkisi benim de daha önce 
çalışmış olduğum bir konu olduğu için ikimiz 
için de yürütülebilir bir tez konusu ortaya çıkmış 
oldu. Bu süreçte Cem törenleri üzerine yaptığımız 
araştırmalarda bu törenlerin sahne sanatları 
perspektifinden yeterince incelenmediğini gördük. 
Oysa tiyatronun dini ritüellerden doğduğunu 
biliyoruz. Özellikle 20.yüzyılda batılı pek çok tiyatro 
araştırmacısı tiyatro kuram ve uygulamalarını 
geliştirmek adına dinsel törenleri incelemeye 
girişmiştir. Hatta dünyanın farklı köşelerindeki 
kültürlerin dinsel törenlerini inceleyerek kendi 
tiyatrolarını geliştirmek için kullanmışlardır. Biz 
de Alevi-Bektaşi toplulukların yüzyıllardır titizlikle 
yaşattığı Cem törenlerinin incelenmesinin Türk 
tiyatrosunun gelişmesine katkı sağlayabileceği 
düşüncesi ile Cem törenlerini kapsamlı bir şekilde 
incelenmeye karar verdik. Hal böyle olunca, yüksek 
lisans tezinin ötesinde bir TÜBİTAK projesi olarak 
çalışmayı genişletmek daha uygun oldu. 

Projenizin konusu nedir? Uygulama alanları 
nelerdir?
 
En geniş şekli ile Türk Tiyatrosu’nun Alevi-Bektaşi 
kültürünün özünü oluşturan ve dinsel bir ibadet 

biçimi olan Cem törenlerinden teatral anlamda nasıl 
beslenebileceği üzerine bir proje diyebilirim. Bence 
Anadolu insanının yüzyıllardır koruduğu, yaşattığı bu 
mirastan Türk Tiyatrosu yeterince faydalanamamıştır. 
Bu eksiğin giderilmesi yolunda, üzerinde çalıştığımız bu 
projenin önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Neden 
böyle bir projenin peşine düştüğümüze gelince; ülkemiz 
sahne sanatları alanına bakıldığında Tanzimat’la başlayan 
batılılaşma etkisi burada da kendini göstermiş ve yerel olan 
göz ardı edilerek sahne uygulamaları batıdan olduğu gibi 
devşirilmiştir. Benzer biçimde sahne sanatları eğitim ve 
uygulaması batılı kaynaklar üzerinden yapıldığından sahne 
sanatlarında yerel kaynakların değeri hem anlaşılamamış, 
hem de yeterince araştırılmamıştır. Türk-İslam toplumu 
ve kadim Anadolu medeniyetlerinin bize miras kalan 
zenginlikleri gerekli şekilde incelenip araştırıldığında, bu 
öz değerlerimizin çağdaş sanatlarımızın gelişmesinde 
önemli bir kaynak sağlayacağı düşüncesi ile bu yola 
çıktık. Bu düşüncenin sonucunda da sahne sanatları ile 
pek çok ortak yönü olan Cem ibadetini incelemeye karar 
verdik. Bu törenlerin, seyirlik ve kutsal olmanın yanı sıra, 
içlerinde barındırdıkları dramatik özellikleri ölçüsünde 
sahne sanatları için oldukça değerli olduğu kanısındayım. 
Bu nedenle, sahne sanatları bağlamında Cem törenlerinin 
dramatik özellikleri kendine has yapısı ile üzerinde 
durulması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu 
dramatik özellikler, törenlerin kanavası, olaylar dizisi, bu 
kanava ve olaylar dizisi içinde yer alan dramatik çatışmayı 
(agon) kapsamaktadır. Yanı sıra törenin icrasında aktif 
görev alan kişilerin en az kendisinden başka bir insanı, 
bir olguyu, eşyayı, hayvanı canlandırması teatral yapının 
en önemli koşulu olan kişileştirmedir. Cem törenlerinde 
kişileştirme kapsamında kullanılan özel bir giyim, 
kuşam, makyaj kullanımıyla yeni bir kişilik (rol/karakter) 
oluşturma süreçleri, törenlerde kullanılan özel aksesuar, 
araç ve gereçler, bunlara yüklenen simgesel anlamlarını 
inceliyoruz. Törenlerde yer verilen mani, şarkı, türkü, 
dua, deyiş, düvaz, nefesler ve her türlü söz, metin ve 
söyleşmelerin belli konu ve eylemleri nasıl geliştirdiği 
araştırıyoruz. Böylece müzik, dans, seyirci, mekân 
ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri üzerinden, Cem 
törenlerinin dramatik olup olmadığını saptayacağız. Bu 
sayede bir inanç sistemi ve tasavvufi düşüncelerin simge, 

söz, eylem, kişileştirme, dans ve müzikle nasıl görünür 
kılındığını da Sahne Sanatları bağlamında ortaya koymaya 
çalışacağız.

Tabi ülkemizdeki Alevi toplumu çok farklı coğrafyalarda 
yaşadığı için Cem törenlerinde de bölgesel farklılıklardan 
söz etmek mümkün. Ancak biz çalışma alanımızı önemli 
bir Alevi nüfus barındıran Eskişehir’le sınırlı tuttuk. Bununla 
birlikte en az altı Cem töreni türü olduğunu biliyoruz. 
Biz bu törenler içinde en kapsamlı ritüel uygulamaların 
yapıldığı Görgü ve İkrar Cemlerini projenin konusu olarak 
belirledik. Bu kapsamda Görgü ve İkrar cemlerinde 
gerçekleştirilen uygulamaların dramatik özelliklerini tespit 
edip, bir bilimsel çalışma altında değerlendireceğiz. 
Video kayıtları, fotoğraflar, röportajlar ve incelemelerden 
oluşan özgün bir kaynak ortaya koymaya çalışacağız. 
Proje kapsamında kullanılacak sistematik yöntemin, 
sahne sanatları araştırmacıları ve akademisyenler için 
benzer araştırma projelerinde kullanılmak üzere temel bir 
örnek/model olacağı düşüncesindeyim. Aynı zamanda, 
devlet, belediye, özel ve amatör tiyatro topluluklarının 
sanat politikalarını geliştirmede kaynak teşkil edeceği 
kanısındayım.

Projeniz alanınıza nasıl katkı sağlayacak? Projeniz 
topluma, üniversitelerde/sektörde/sivil toplum 
uygulamalarında yürüyen diğer çalışmalara; farklı 
disiplinlerin çalışmalarına; bilim dünyasına nasıl katkı 
sağlayacak?

Ülkemizde çağdaş Türk sahne ve gösteri sanatlarına 
yol göstericilik yapacak çalışmaların yeterli olduğunu 
maalesef söylemeyiz. Türkiye’de sahne sanatları alanında 
yapılan bilimsel çalışmalara bakıldığında büyük oranda 
batıda gelişmiş sanatsal faaliyetler üzerinden yapılmakta 
olduğunu görürüz. Ayrıca bu çalışmalarda, yine batılı 
kaynaklar ve literatür kullanılmaktadır. Ülkemizde sahne 
sanatları alanında Halk Tiyatrosu Geleneği ve Köylü 
Tiyatrosu Geleneği üzerine değerli çalışmalar yapılmış 
olmasına karşın, Anadolu’nun zengin coğrafyası göz 
önüne alındığında yapılan çalışmaların halen yeterli 
olmadığı ve bu alanda halen kaynak eksikliğimiz olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Dünya’nın sahne ve görüntü 
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sanatlarında öncü olan ülkelerinde çokça incelenen 
sanat, din, dinsel ritüeller ve performans ilişkisi ülkemizde 
tüm yönleriyle, özellikle Anadolu kültürünün içerdiği 
birbirinden çok farklı ve çeşitli ritüellerin ele alınmamış 
olduğundan, bu projenin ülkemizde önemli bir açığı 
kapatacağı kanaatindeyim. Her şeyden önce sanatsal ve 
estetik yönden oldukça zengin olan Alevi- Bektaşi ibadet 
uygulamaları teatral anlamda ülkemizde araştırmaya 
değer bakir bir alan. Alevilik-Bektaşilik üzerine ülkemizde 
pek çok bilimsel araştırma yapılmış olmasına karşın, 
Aleviliğin hem ibadet, hem de kültür zenginliğinin ortaya 
çıktığı cem törenleri, sahne ve gösteri sanatlarının yapısal 
özellikleri olan “Yönetmen, oyuncu, seyirci, oyun alanı, 
metin, dekor, kostüm, makyaj, ses, ışık, müzik, efekt, ritim 
vb.” başlıklar altında incelenmemiştir. Bu durum sahne ve 
gösteri sanatları açısından yaptığımız projenin en özgün 
değerini oluşturmaktadır.

Proje sonuçları ile Türkiye’de sahne ve gösteri sanatlarının 
gelişmesi için saha çalışmasına dayalı yeni veriler 
sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca proje, Türk- İslam inanç 
biçimlerinden olan Alevi - Bektaşi ritüellerini sahne ve 
gösteri sanatları alanında yapacağı araştırma yöntemi ile 
inceleyen ilk çalışma olacaktır. Proje kapsamında ortaya 
konan veriler bilimsel bir çalışma altında arşivlenip, Türk 
kültür arşivine eklenecektir. Böylece sahne sanatları 
odaklı böyle bir çalışma bu alanyazında bir ilk olacaktır. 
İlk olmasından esasla proje kapsamında kullanılacak 
sistematik yöntemin, sahne sanatları araştırmacıları 
ve akademisyenler için benzer araştırma projelerinde 
kullanılmak ve geliştirilmek üzere temel bir örnek/model 
olacağını düşünüyoruz. Proje sonuçları, Türkiye’de sahne 
ve gösteri sanatlarının gelişmesi için bilimsel veriler 
sunacaktır. Bu verilerin devlet, belediye, özel ve amatör 
sanat toplulukarının sanat politikalarının gelişmesine 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm bunların yanı 
sıra Eskişehir yöresi Alevi-Bektaşi inanç dünyasına dair 
görsel ve dijital bir arşiv oluşturulacaktır. Kayıt altına 
alınan cem ritüelleri ve inanç pratikleri görsel unsurlarla 
desteklenerek incelenecek ve ritüellerdeki uygulamalar 
teatral açıdan sorgulanacaktır. Eskişehir alevi toplumu 
ibadet uygulamaları üzerine günümüz teknolojisine 
uygun olarak dijital bir arşiv ve kaynak oluşturulmanın 
yanı sıra, Eskişehir ili Alevilik ibadet uygulamalarını teatral 
yaklaşımla bilimsel araştırmaya konu ettiği için projemiz 
Eskişehir yerelinde de önemli bir kültürel arşiv niteliği 
taşıyacaktır.

Ekibinizde kimler var? Ekip kurulumunda neye dikkat 
ettiniz? Projeniz genç araştırmacılara kariyerlerinde 
yeni bir uygulama alanı açtı mı? 

Proje ekibimiz üç kişiden oluşuyor. Ben projenin 
yürütücüsüyüm. Benim dışımda proje danışmanı 
Araştırmacı yazar İlyas Küçükcan ve bursiyer Arş. Gör. 
Esen Poyraz ile birlikte çalışıyoruz. Öncelikle projemizin 
danışmanı İlyas Küçükcan’dan bahsetmek isterim. 
Aslen Eskişehirli olan İlyas Bey, cumhuriyet tarihinin en 
önemli projelerinden biri olan Çifteler Köy Enstitüsü 
mezunudur. Toplam 35 yıl Milli Eğitim Bakanlığının 
taşra, merkez ve yurtdışı birimlerinde sınıf öğretmenliği, 
başöğretmenlik, müdür yardımcılığı, uzman yardımcılığı, 
bakanlık müşavirliği gibi çeşitli görevlerde bulunduktan 
sonra 1984 yılında emekli olmuştur. İlyas Küçükcan’ın 
Alevilik- Bektaşilik konusunda yapmış olduğu 
araştırmalar, ulusal ve uluslararası düzeylerde çeşitli 
sempozyumlarda sunmuş olduğu bildiriler, yayınlamış 
olduğu kitaplar ve makaleler göz önüne alındığında 
Eskişehir’de Alevilik - Bektaşilik üzerine çalışacak bir 
araştırmacının ilk başvuracağı kaynak olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bununla birlikte Eskişehir’de bulunan sivil 
toplum kuruluşlarında gönüllü hizmet vermeye devam 
eden Küçükcan, Eskişehir Alevi toplumu için son derece 
saygın bir kişilik ve önde gelen kanaat önderlerinden 
biridir. Açıkça söylemek gerekirse Eskişehir’de Alevilik 
üzerine herhangi bir alanda çalışma yapacak kişilerin 
İlyas Bey ile ilişki kurmaması düşünülemez. Kendisi sağ 
olsun bizi kırmayarak projemize danışman olmayı kabul 
etti. İlyas Bey hem proje kapsamında çalışılacak kişi ve 
kurumların belirlenmesinde, hem de projede elde edilen 
verilerin değerlendirilmesinde projeye önemli katkıları 
vardır. Onsuz yola çıksaydık elimiz ayağımıza dolaşabilirdi 
diyebilirim. Kendisine sizin aracılığınızla bir kez daha 

teşekkür etmek isterim.

Projede bursiyer olarak görev alan Esen Poyraz, Anadolu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde sanatta 
yeterlik eğitimine devam ediyor. Bununla birlikte Munzur 
Üniversitesinden gelen ÖYP’li (Öğretim Üyesi Yetiştirme 
Programı) araştırma görevlisi olarak Devlet Konservatuarı, 
Sahne Sanatları Bölümü, Tiyatro Anasanat dalında 
meslektaş olarak birlikte çalışmaktayız. Projenin ortaya 
çıkışı Esen Poyraz’a yaptığım yüksek lisans tez danışmanlığı 
ile başlamıştı. Esen’in, “Cem törenleri ile tiyatro sanatının 
yapısal özelliklerinin karşılaştırılması ve yeni bir yaklaşım 
önerisi” başlıklı yüksek lisans tezi süresince projenin 
temellerini oluşturduğumuz söylenebilir. Bir akademisyen 
olarak Esen’in böyle bir projede yer alması kendisi 
açısından da proje açısından da son derece önemli. 
Yaptığımız masa başı ve saha çalışmalarında projeye pek 
çok konuda teknik destek veriyor. Ayrıca sahne sanatları 
alanındaki yeterliliği ile teatral incelemeler konusunda da 
gerekli bilgi ve donanıma sahip biri. Projeden elde ettiği 
bilgi, birikim ve deneyimleri ilerideki mesleki yaşamında 
kullanacağına eminim.

Bu projeden sonra çalışmanızın devamı gelecek mi? 
Gelecekse farklı disiplinlerden araştırmacılara, sektör 
ortağına, uluslararası çalışmalara vb yeni açılımlara 
ihtiyacınız olacak mı?

Bu projemizin tamamlanmasına henüz bir yıl var ancak 
diğer çalışma ve araştırmalarım da devam etmekte. 
Örneğin, Türkiye’de Opera Anasanat Dalı programlarına 
yönelik Yunusemre Devlet Hastanesinde KBB uzmanı 
Doç. Dr. Vural Fidan, Eczacılık Fakültesi’nden farmakolog 
Doç. Dr. Nurcan Bektaş Türkmen ve Eğitim Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Meral Güven’den oluşan bir ekiple TÜBİTAK 1001 
başvurusu gerçekleştirdik. Çok güçlü bir ekibimiz ve iyi bir 
projemiz var. Kabul edilirse Türkiye’de opera alanındaki 
ilk TÜBİTAK projesi olacak. 

En başarılı olduğum alan uluslararası iş birlikleri, 
ortaklıklar ve projeler diyebilirim. Bugün tiyatro alanında 
Türkiye’de sayı ve çeşitlilik olarak en fazla projeye imza 
atmış kişiyim. Yürütücülüğünü yaptığım projeler sayesinde 
Avrupa, Kuzey Amerika ve bazı Orta Doğu ülkelerinde 
sanat alanında çok ciddi bir network oluşturdum. Elde 
ettiğim başarılar sayesinde özellikle Avrupa’da çalışma 
alanımda proje ortağı olarak en çok talep edilen sanatçı/
araştırmacı konumuna geldim diyebilirim. Şu anda devam 

eden “CitizensLab” başlıklı bir uluslararası projedeyim. Bu 
proje ECF, MitOst ve S. Mercator tarafından destekleniyor. 
Sanatı sosyal dönüşüm için kullanan Avrupa’nın farklı 
ülkelerinden uluslararası bir jüri tarafından seçilen 16 
sanatçı ile sürdürdüğümüz bir proje. Bunun yanı sıra 
Macaristan’ın liderliğinde benim de ortak olduğum 8 ülke 
katılımcısı ile sürdürdüğümüz Erasmus+KA1 projemiz 
devam etmekte. Bu ayın sonunda da hazırlıklarını yeni 
tamamladığımız Slovenya liderliğinde ve 4 ortak ülke ile 
bir Erasmus+KA2 başvurusu yapacağız.

Son olarak çalışmalarınızda ARİNKOM TTO ile iş 
birlikleri ve aldığınız destekler hakkında kısaca bilgi 
verebilir misiniz?

Öncelikle şunu belirtmek isterim; ARİNKOM TTO’dan 
sayın Banu Gültekin Kocaman bir TÜBİTAK projesi 
yazmam için ofisime gelip beni ikna etmeseydi, asla 
bir TÜBİTAK başvurusu yapmaya cesaret edemezdim. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan, 
bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, teşvik 
eden bir kuruma sanat alanında çalışmalar yürüten biri 
neden başvursun ki? Sayın Banu Gültekin Kocaman’ın 
o günkü ziyaretine kadar TÜBİTAK’ın çatısı altında 
sanata, sanatçıya ve sanat alanındaki araştırmalara yer 
olmadığını düşüyordum. Banu Hanım’ın ısrarları ile BAP 
kapsamında değerlendirmeyi düşündüğüm araştırma 
konusunu TÜBİTAK projesine çevirdim. Banu Hanım 
araştırma fikrimiz için en uygun TÜBİTAK programının 
3001 olacağını söyledi. Bu program eşleştirmesinden 
sonra proje yazım aşamasında her türlü sorum için 
ARİNKOM TTO’dan yardım aldım. Benim için en önemli 
destek ise proje yazımını tamamladıktan sonra proje 
metnini Banu Hanım’a gönderip, kendisinden bitmiş proje 
metni üzerinden tavsiyeler almak ve o tavsiyeler ışığında 
proje üzerinde düzeltmeler yapmak oldu. Projeye son 
şeklini verdikten sonra sisteme yüklenmesinden, proje 
başvuru çıktısının Rektörlük’teki imza süreçlerine kadar 
her adımında destek oldular. Bu sayede Türkiye’de tiyatro 
alanındaki ilk TÜBİTAK 3001 projesi geçmiş oldu. Sanat 
alanındaki çalışma ve araştırmalara TÜBİTAK’ın kapılarını 
aralamada büyük destek olan ARİNKOM TTO’ya tekrar 
çok teşekkür ederim. ARİNKOM TTO’dan aldığım bu 
destek ve cesaretle şu an Türkiye’nin opera alanındaki 
ilk TÜBİTAK (1001) başvurusunu gerçekleştirdik. Umarım 
TÜBİTAK’ın kapılarını opera sanatı için de aralamayı 
başarabiliriz.
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nadolu Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nden Prof. Dr. 
Refail Kasımbeyli hocamızın 
“Türevlenemeyen Kısıtsız 

Optimizasyon Problemleri İçin Zayıf 
Subgradyant Temelli Çözüm Algoritması” 
isimli TÜBİTAK 1001 projesi kabul edilmiştir. 
Hocamızın yürütücü olduğu ve  Arş. Gör. 
Dr. Gülçin Dinç Yalçın’ın araştırmacı olarak 
yer aldığı projeye ilişkin başarısından ötürü  
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Naci Gündoğan adına bir teşekkür belgesi 
takdim edilen görüşmede hocamıza projeye 
ilişkin sorularımızı ilettik. 

“Türevlenemeyen Kısıtsız Optimizasyon Problemleri 
İçin Zayıf Subgradyant Temelli Çözüm Algoritması” 
isimli TÜBİTAK 1001 projesi hakkında ve proje 
ekibinin süreçte yaşadıklarına ilişkin görüşmemizi 
bilgilerinize sunarız.

Projenizin hikâyesi nasıl başladı? Yazmaya nasıl 
karar verdiniz?

Aslında bu Proje fikri uzun zamandan beri üzerinde 
çalıştığım ve genel konusu, birçok mühendislik ve 
yöneylem araştırması problemlerinde karşılaşılan en 
önemli zorluklardan biri olan dışbükeylik koşulunu 
talep etmeyen bir çözüm yaklaşımının geliştirilmesi 
problemidir. Yakın geçmişe kadar araştırmacılar, 
sadece dışbükey problemlerin çözümlerinin 
bulunmasına yönelik çalışmalar yapıyordu. Teorik 

A

Prof. Dr. Refail 
Kasımbeyli’nin 
TÜBİTAK 1001 
Projesi Kabul 
Edildi!

bilimsel altyapı, bu tür problemlerin araştırılmasına 
yönelik gelişiyordu. Fakat gerçek hayatta karşılaşılan 
problemler ve bu problemler için geliştirilen matematiksel 
modeller maalesef her zaman dışbükey olmayabilir ve bu 
durumlarda eski yaklaşımlarla çözümlerin araştırılması 
maalesef mümkün olmuyordu. Bu yüzden dışbükeylik 
koşulunu talep etmeyen çözüm yöntemlerine talep 
çok büyüktü ve biz de böyle bir yöntemin geliştirilmesi 
üzerine çalışmalar yapmaya başladık. Böyle bir yöntemin 
geliştirilmesi için gerekli bilimsel altyapının geliştirilmesi 
çalışmalarına yaklaşık 15 yıl önce başladım ve bu gün, 
birkaç koldan bu tür yaklaşımlar üzerine çeşitli ekiplerle 
çalışmalar sürdürülmektedir.

Projenizin konusu nedir? Uygulama alanları nelerdir?

Projemizin konusu, hayatımızın çeşitli alanlarında 
karşılaşılan ve optimize edilmesi istenilen süreçlere 
en iyi veya yaklaşık en iyi çözümler üretmektir. Bu tür 
problemler birçok alanlarda karşılaşılabilir. Örneğin 
olabildiğince uzağa fırlatılmak istenen bir füze üretimi için 
en iyi malzeme kombinasyonları nasıl seçilmeli? Bir üretim 
sürecinin etkinliğini arttırmak için en iyi planlama nasıl 
yapılmalı? Üretilmesi planlanan metal saç parçaların daha 
büyük saç levhalardan talep doğrultusunda kesilmesi 
probleminde karşılaşılan firenin en küçüklenmesi 
problemi nasıl çözülebilir? İçerisinde belli parçaların 
(örneğin uçak veya otomobil parçalarının ) taşınabilmesi 
için, hem bu parçalara zarar gelmeden yüklemenin, 
boşaltmanın ve taşınmanın temin edilmesi, hem ağırlık 
ve hacim açısından en optimal boyutlara sahip olması 
istenen kutuların, bütün bu koşulları sağlayacak bir 
şekilde tasarlanması probleminin çözülmesi. Sınırlı taşıma 
(güç) ve yakıt kapasitesine sahip araç ve uçakların belli 
görevleri yerine yetirirken en optimal rotaların belirlenmesi 
probleminin çözülmesi. Elinizde bulunan paranın en karlı 
yatırımlara yönlendirilmesi probleminin çözümü, çok 
sayıda verinin içerisinden amacımıza ve ya amaçlarımıza 
en çok yarayacak verilerin belirlenmesi ve kullanılması 
ve daha nice problemlere çözüm bulabilmek için bu tür 
yöntemlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tür problemlere en 
iyi veya yaklaşık en iyi çözümlerin bulunması, işletmelerin 
rekabet gücünü arttırır ve ürettiği ürünleri daha ucuza 
mal etmek imkânı sağlar. Bunun tersi ise daha pahalıya 
üretilen ve satılmak zorunda kalınan ürünler ve rekabet 
gücünün düşmesi anlamına gelmektedir.

Projeniz alanınıza nasıl katkı sağlayacak? Projeniz 
topluma, üniversitelerde/sektörde/sivil toplum 
uygulamalarında yürüyen diğer çalışmalara; farklı 

disiplinlerin çalışmalarına; bilim dünyasına nasıl katkı 
sağlayacak?

Bu alanda daha önce yapılan çalışmalarımız bilim 
dünyasından çok sayıda atıflar almakta ve hem Türkiye’de 
hem de yurt dışındaki birçok üniversite ve kurumlarda 
kullanılmakta ve ortak çalışmalara vesile olmaktadır. 
Bu proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar 
tamamlandığında, optimizasyon alanında önemli 
bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Geliştirilecek 
yöntemin, hayatımızın değişik alanlarında ve farklı 
disiplinlerde yürütülen ve optimize edilmesine ihtiyaç 
duyulan birçok problemin çözülmesine önemli katkı 
sağlama potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Zaten 
TÜBİTAK tarafından “A” kategorisinde desteklenmesine 
karar verilmesi, bu karara imza atan panelistlerin de 
benzer düşünceyi paylaştıklarının bir göstergesidir.

Ekibinizde kimler var? Ekip kurulumunda neye dikkat 
ettiniz? Projeniz genç araştırmacılara kariyerlerinde 
yeni bir uygulama alanı açtı mı? 

Bu projeyi tasarladığım zaman, söz konusu problem 
üzerinde bir doktora öğrencimle beraber çalışıyorduk. 
Öğrencimin doktora tezi kapsamında önemli sonuçlar 
elde edildiğini görünce, çalışmalarımızı daha da 
derinleştirmeğe ve bu proje kapsamında beraber 

çalışmaya karar verdik. Bu projenin ve proje kapsamında 
yapılan ve yapılacak çalışmaların, kendisine çok büyük 
katkı sağlayacağına inanıyoruz. Proje konusu oldukça 
popüler olduğundan birçok üniversitede benzer konularda 
çalışan araştırmacılarla temasımız ve tartışmalarımız 
halen sürmektedir ve gelecekte de sürecektir. Ancak ilk 
aşamada onları proje kapsamına almayı planlamadık.

Bu projeden sonra çalışmanızın devamı gelecek mi? 
Gelecekse farklı disiplinlerden araştırmacılara, sektör 
ortağına, uluslararası çalışmalara vb yeni açılımlara 
ihtiyacınız olacak mı?

Bu proje kapsamında geliştirilecek yöntem, aslında 
kısıtsız optimizasyon problemlerine en iyi çözüm 
bulmayı hedefleyen bir kesin çözüm yöntemidir. Bilindiği 
gibi, çeşitli fonksiyonel kısıtlar altında çözümü aranan 
problemler için geliştirilen kesin çözüm yöntemlerinin 
neredeyse tamamı, önce problemin “kısıtlardan 
kurtarılarak” kısıtsız hale indirgenmesi ve daha sonra 
iteratif olarak adım adım çözülmesi fikrine dayanıyor. Her 
adımda çözülen problem kısıtsız problem olduğundan, 
proje kapsamında geliştireceğimiz yöntemin çok sayıda 
uygulamasının olacağına inanıyoruz. Bir yöntemin farklı 
problemlere uygulanması ve uyarlanması, beraberinde 
çeşitli durumların dikkate alınmasını ve bu durum ve 
koşullara göre yeni güncellemelerin yapılmasını talep 
ettiğinden, beraberinde yeni gelişmelere vesile olacağı 
kesindir. Bu bağlamda proje ekibi olarak, çalışmalarında 
optimal çözümlerin bulunmasına ihtiyaç duyan ulusal ve 
uluslararası ortaklarla çalışmayı isteriz.

Son olarak çalışmalarınızda ARİNKOM TTO ile iş 
birlikleri ve aldığınız destekler hakkında kısaca bilgi 
verebilir misiniz?

Benim daha önce TÜBİTAK Projesi deneyimim 
olduğundan, bu projemizi yazarken, başvururken ya 
da kabul aşamasında ARİNKOM TTO’dan somut bir 
hizmet almadık, ama ARİNKOM TTO’nun düzenlediği 
bilgilendirme ve iş birliği toplantılarına çoğu zaman katıldık 
ve bu düzenlenen toplantıların genel dünya görüşümüzün, 
vizyonumuzun genişlemesinde önemli bir katkıya 
sahip olduğunu söyleyebilirim. Daha önce yaptığımız 
üniversite sanayi iş birliği kapsamındaki projelerimizin 
kazanılmasında ve başarı ile sürdürülmesinde ARİNKOM 
TTO’nun eşsiz hizmetleri olmuştur. Bunlardan dolayı 
ARİNKOM TTO ekibine minnettarlığımı ve sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ KAYA’NIN 
PROJESİNE TÜBİTAK’TAN 

150 BİN TL SERMAYE DESTEĞİ!

ürkiye’deki 20 uygulayıcı kuruluştan 
biri olan Anadolu Üniversitesi 
ARİNKOM TTO ANAÇ Ön Kuluçka 
Merkezi tarafından 3’üncüsü 
düzenlenen ANAFikir Teknogirişim 
Yarışması’na katılarak BİGG-
ANAÇ Teknogirişim Programı’nda 

bulunmaya hak kazanan ve ANAÇ’ın eğitim 
ile mentörlük hizmetlerinden yararlanan 12 
girişimcinden 11’i 150 bin TL değerinde sermaye 
desteği almaya hak kazandı. Anadolu Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Kaya 
da “NiTi Malzeme ile Elektronik Kontrollü 
Çok Fonksiyonlu Mikrodalga Kesim ve Delme 
Cihazı: NİMİDT” başlıklı projesiyle “TÜBİTAK 
BİGG-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği 
Programı” kapsamında TÜBİTAK’tan sermaye 
desteği almaya hak kazanan 11 girişimciden biri 
olma başarısı gösterdi. Yrd. Doç. Dr. Kaya’ya, 
başarısından dolayı ayrıca ARİNKOM TTO 
tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Naci Gündoğan imzalı teşekkür belgesi takdim 
edildi. Girişimcilere sağladığı eğitim ve mentörlük 
hizmetleri sayesinde başarısını her dönem 
arttırma başarısı gösteren ARİNKOM TTO ANAÇ 
Ön Kuluçka Merkezi, bundan sonraki süreçte de 

yeni girişimcileriyle başarı çıtasını daha da yukarı 
taşımayı hedefliyor.

Kaya’nın projesi madencilik sektöründen tıp 
alanına kadar katkı sağlayacak!

Yrd. Doç. Dr. İrfan Kaya, “NiTi Malzeme ile 
Elektronik Kontrollü Çok Fonksiyonlu 
Mikrodalga Kesim ve Delme Cihazı: NİMİDT” 
başlıklı projesinin, mermeri farklı bir yöntemle 
kesme ve delme arayışından hareketle ortaya 
çıktığını belirtiyor. Tasarlanan sistem ile NiTi 
alaşımlı prob (uç) aracılığıyla sürtünmesiz 
koşulda mikrodalga ışıma ile yüksek dereceli ısı 
elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Yrd. Doç. 
Dr. Kaya, elde edilecek ısı ile mermerin daha 
kolay bir şekilde eritilip kesilebileceğini söylüyor. 
Mermerden yola çıktıkları projenin aslında bütün 
doğal taşları kapsadığına da değinen Kaya, 
projesine ilişkin olarak şu bilgileri aktarıyor: 
“Projemizi öncelikli olarak madencilik 
ve inşaat sektöründe kullanabilecek 
şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. İlerleyen 
dönemlerde ise cihazda birtakım değişiklikler 
yaparak cihazı farklı uygulama alanlarında da 
kullanmayı planlıyoruz. Mesela uygulamayı 
düşündüğümüz alanlardan biri de tıp. Tüm 

T uygulama alanlarının temelinde ısı yatıyor ancak 
bunu farklı boyutlardaki uçlar ve frekanslarla 
uygulayabildiğimiz takdirde rahatlıkla tıp alanında 
da kullanabiliriz. Örneğin, mikrodalga ile kanserli bir 
hücreyi yakma işlemi sayesinde tedavi etmek bir diğer 
hedefimiz. Eğer projemizi, madencilik sektöründe 
başarıyla uygulayabilirsek bir sonraki hedefimiz yara 
tedavisinde de bu yöntemi kullanmak.” 

Hedef, maddi kaybı ve fireyi önlemek...

Ortaya çıkacak sistemin, sabit kullanımının yanında portatif 
özelliklere de sahip olarak geliştirilmesini düşündüklerini 
dile getiren Yrd. Doç. Dr. İrfan Kaya, bu sayede delme ve 

kesme işlemlerini yerinde uygulayarak yanlış işlemlerden 
doğacak sarfiyatı da ortadan kaldırmış olacaklarını belirtti. 
Madencilik ve inşaat sektörlerindeki ürün ebatlamalarında 
daha çok elmas ve testere soket kullanıldığına değinen 
Yrd. Doç. Dr. Kaya, kullanılan soketlerden kaynaklı bir 
ebatlama firesi olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Soket kalınlıkları 8 mm ile 2 cm arasında 
değişiyor. Biz projemizde kullanacağımız prob ve 
mikrodalga tekniği ile mevcut kesim işlemlerinden 
yaklaşık 10 kat az fire vermeyi hedefliyoruz. Daha 
sonra da ebatlama ürünlerin montajıyla ilgili özel 
ankraj uygulamayı düşünüyoruz. Ankraj uygulama 
dediğimiz şey de binanın dış cephesine montajlamayı 
düşündüğümüz malzeme için gerçekleştirdiğimiz delik 
açma işlemidir. Mesela bu işlem fabrika ortamında 
uygulandığı için delik açılan parça montaj esnasında 
yerine oturmayabiliyor ve yeniden işlem uygulanması 
gerekebiliyor. Bizim amacımız bu projeyle birlikte 
yerinde montaj tekniğini kullanarak maddi kaybı ve 
verilen fireyi ortadan kaldırmak.” 
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Keele Üniversitesi’nden 
TÜBİTAK 2221 Programı Kapsamında 
Matematik Bölümü’ne Ziyaret!

nadolu Üniversitesi Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Barış Erbaş’ın 2221- Konuk 
veya Akademik İzinli (Sabbatical) 
Bilim İnsanı Destekleme Programı 
kapsamındaki projesi TÜBİTAK 
tarafından kabul edildi. Proje 
kapsamında Birleşik Krallık’ın 
Manchester kentinde yer alan 

Kheele Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Julius Kaplunov Anadolu Üniversitesi’ne araştırma 
amaçlı bir ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamının 3 ay olduğu projede “Elastik katı 
cisimlerde yayılan dalgalar” konusu üzerine çalışmalar 
gerçekleştirildi. Ayrıca yeni malzemeler, ve nanoteknoloji 
gibi yeni teknolojiler üzerine matematik modelleme 
çalışmaları yapıldı. Bunun yanı sıra Depremden korunma 
konusu üzerine bazı fikirler geliştirildi.

Proje ortağı olan Prof. Dr. Julius Kaplunov, Doç. Dr. Barış 
Erbaş ve Doç Dr. Nihal Ege’in yanı sıra Dr. Onur Şahin, 
Melike Palsü, Yağmur Ece Aydın ve Gökçe Kılıç projede 
yer alan diğer isimler oldular.

Türkiye’de geleneksel araştırma yöntemlerinin 
olması bir avantaj…

Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret eden Kaplunov, 
Türkiye özelinde araştırma çalışmaları hakkında 
değerlendirmelerde bulunarak; “Her güz döneminde 
başka bir üniversitede araştırma amaçlı ziyaret 
gerçekleştirmeyi tercih ediyorum. Slovenya ve 
Türkiye’deki akademik çalışma ortamını verimli 
buluyorum. Çünkü diğer ülkelerde bulunan yüksek 
rekabet ortamı dolayısıyla araştırmalar odağını 
yitirebiliyor. Ama Türkiye’de geleneksel akademik 
araştırmalar hala devam ediyor. Böylelikle 
Temel araştırma sorunları üzerine çalışmalar 
yürütülebiliyor.” dedi.

Anadolu Üniversitesi’nin doktora öğrencileri 
oldukça donanımlı…

Ziyareti sırasında Anadolu Üniversitesi’nin imkânlarının 
da altını çizen Kaplunov; “Anadolu Üniversitesi’nin 
bulunduğu kent ve kampüs ortamından çok 
memnun kaldım. Üniversitenizin sahip olduğu 
imkânlar ve kabiliyetler uluslararası araştırmacıları 
ağırlamak için yeterlidir. Yapılan çalışmalar ile 
yayın çıkarma kabiliyetinizi yüksek buluyorum. 
Doktora öğrencilerinin kalitesi benim ziyaret 
ettiğim diğer Avrupa ülkelerinden çok daha iyi 
durumda. Dolayısıyla Keele Üniversitesi ve Anadolu 
Üniversitesi doktora öğrencileri arasında bir değişim 
programı konularında araştırmalarda bulunuyoruz. 
Üniversitenizin araştırmacılarını konuk araştırmacı 
olarak Keele Üniversitesi’nde ağırlamaktan 
mutluluk duyacağız”, sözlerini dile getirdi.

Projenin uygulama alanları ve iş birlikleri…

Prof. Dr. Julius Kaplunov ve Doç. Dr. Barış Erbaş 
gerçekleştirdikleri ortak açıklamada yaptıkları çalışmanın 
şu an teorik olduğunu, Malzeme, İnşaat, Makina 
Mühendislikleri ve Yer ve Uzay Bilimleri bölümleriyle 
yapılacak interdisipliner bir çalışma ile uygulanabilir 
hale gelebileceğini belirttiler. Bu kapsamda belirtilen 
bölümlerle toplantılar yapılabileceğini de sözlerine 
eklediler.
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Açılış Toplantısı 
Gerçekleştirildi!

TechUP - Teknoloji Odaklı 
Hızlandırıcı Program

Ülkemizin binlerce yıllık medeniyet birikiminden aldığı ilhamla 2023 hedefleri 
ve 2071 vizyonu çerçevesinde yoluna devam etmekte olduğunu söyleyen 
Vali Çakacak, programın açılışında yaptığı konuşmada, “Teknoloji Odaklı 
Hızlandırıcı Programı” açılış toplantısına hepiniz hoş geldiniz diyor, saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum. Toplantının ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere 
ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

TechUP – Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programın açılış 
toplantısı 3 Mayıs 2018, Perşembe günü saat: 10.30’da 
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi 
Salon 2016’da gerçekleştirildi. Toplantıya Eskişehir Valisi ve 
BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir ÇAKACAK, BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail GERİM, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Naci GÜNDOĞAN, Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcı 
Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL, ARİNKOM TTO Yöneticisi Mehmet 
Hakan DAĞ ve sektör temsilcileri katıldı. 

 “Ülkelerin gelecek adına koydukları hedefler onları 
tarih sahnesinde ya özne ya da nesne yapar. Türk 
milleti en binlerce yıllık tarihinde hep özne olmuş, 
tarihi ve medeniyetleri şekillendiren bir millet 
olmuştur.” diye konuşan Vali Çakacak, sözlerine şu 
şekilde devam etti:
 
Ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşabilmemiz için 
“yenilikçi üretim; istikrarlı yüksek büyüme hedefleri 
doğrultusunda, rekabet gücümüzün artırılması, Ar-
Ge, patent ve ileri teknoloji sektörlerinde ilerlenmesi, 
teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek millî üretime 
geçilmesi” önem arz etmektedir.
 
Eskişehir’in rekabet gücü yüksek sektörleri “makine-
metal sanayi, havacılık, raylı sistemler, gıda sanayi, 
seramik ve madencilikten” oluşmaktadır.
 
TÜİK 2017 dış ticaret verilerine göre Eskişehir’in dış 
ticaret fazlası verdiği görülmektedir. İlimiz, ülkemizde 
en fazla ihracat yapan 18. il olmuştur.
 
Eskişehir’de, sınai mülkiyet hakları göstergelerinde 
patent tescili öne çıkmaktadır. 2017 yılı verilerine göre 
Eskişehir 26 adet patent tescili ile Türkiye genelinde 
10. sırada yer almaktadır. Mart 2018 sonu itibariyle 16 
adet Ar-Ge merkezi ile Türkiye’de 9. sıradadır.
 
Bununla birlikte, Türkiye’nin ileri teknoloji ürünleri 
ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı % 3,5 
iken Eskişehir’in yüksek teknoloji ürünleri ihracatının 
toplam ihracat içerisindeki payı % 15’tir. Bu bağlamda 
Eskişehir, Türkiye’de ilk sırada bulunmaktadır. 
 
Tüm bu ve benzeri verilerin analiz edilmesi sonucunda 
BEBKA tarafından “Yatırım Destek Tanıtım Stratejisi 
ve Sonuç Odaklı Program” gibi strateji dokümanları 
oluşturulmuştur. Bu dokümanlarda Eskişehir’de Ar-
Ge, yenilikçilik ve tasarım kültürünün yaygınlaştırılması 
ve ilde Ar-Ge ve yenilikçiliğe dayalı bir ekosistemin 
oluşturulması gereği ortaya konulmaktadır.
 
Eskişehir’de öncü sektörlerde girişimlerin artırılması, 
mevcut girişimlerin hızlandırıcı programlarla büyüme 
ve yatırım almaları önündeki engellerin giderilmesi 
gerekmektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere Ajans 
tarafından TechUP Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı 

Programı tasarlanmıştır.

TechUP; Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve 
ARİNKOM TTO tarafından yürütülen ve Eskişehir’de 
faaliyet gösteren firmalara yönelik eğitim, mentorluk 
ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir hızlandırıcı 
programdır. Programda amaç, Eskişehir’de faaliyet 
gösterdiği alanda yenilikçi ve teknolojik bir ürünü/
hizmeti olan; fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar veya 
tecrübe eksikliği gibi sebeplerle gerçekleştiremeyen 
8 girişimcinin büyüme hedeflerinin mentorlar 
gözetiminde desteklenmesi ve girişimcilerin yatırım 
yapılabilir hale getirilmesidir. Programın hedeflediği 
girişimciler geliştirdikleri teknoloji ile programa 
başvuru yapacaktır. Seçilen girişimciler, 4 ay sürecek 
eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden 
oluşan hızlandırıcı programa alınacak ve program 
sonunda düzenlenecek Demo Day (Yatırımcı-Girişimci 
Buluşması) ile yatırımcı karşısına çıkacaktır.

Programa; Eskişehir’de faaliyet gösteren yenilikçi ve 
teknolojik bir ürünü / hizmeti olan en az 3 ay önce 
kurulmuş tercihen ciro elde etmiş mentor desteği 
ile büyümek ve yatırım almak isteyen tüm teknoloji 
tabanlı firmalar başvuru yapabilecektir. 

Konuşmaların ardından programa dahil olan girişimci 
firma temsilcilerine Vali Çakacak, Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Gündoğan ve BEBKA Genel Sekreteri Gerim 
tarafından teşekkür plaketi verildi.
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TechUP - Teknoloji Odaklı 
Hızlandırıcı Program 
2018’in Değerlendirme 
Kurulu Toplantısı 
Gerçekleştirildi!

BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen ve ARİNKOM TTO tarafından 
ikincisi düzenlenen TechUP - Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programın değerlendirme kurulu toplantısı 
28 Haziran 2018 Perşembe günü Anaç Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Değerlendirme kurulu toplantısı’nda Eskişehir’de faaliyet gösterdiği alanda yenilikçi ve teknolojik 
bir ürünü/hizmeti olan; fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar veya tecrübe eksikliği gibi sebeplerle 
gerçekleştiremeyen 8 girişimcinin büyüme hedeflerinin mentorlar gözetiminde desteklenmesi ve 
girişimcilerin yatırım yapılabilir hale getirilmesi için belirlendi.

Kurul’da BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, ARİNKOM TTO Yöneticisi Mehmet Hakan Dağ, Eskişehir 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Tansu Filik, Isıdem 
Yalıtım San. ve Tic. A.Ş. Teknik Müdürü Ayhan Gökbağ ve Viveka İnkubasyon Merkezi Kurucu Ortağı 
Barış Okur yer aldı.

Gerçekleştirilen toplantıda programa başvuru yapan girişimciler yatırımcı karşısına 
çıkarmak istedikleri teknolojilerini 5 dakikalık bir sunumla kurul üyelerine anlattı. 
Değerlendirme sonunda programa seçilen girişimciler, 4 ay sürecek eğitim, mentorluk ve 
danışmanlık hizmetlerinden oluşan hızlandırıcı programa alınacak ve program sonunda 
düzenlenecek Demo Day ile yatırımcı karşısına çıkacaklar.
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ARİNKOM TTO ile infoTRON Elektrik ve Bilgisayar 
Sistemleri Üretim ve Tic. A.Ş. firması arasında iş birliği 
protokolü imzalandı. Protokol kapsamında firma ile 
ARİNKOM TTO, staj ve proje iş birlikleri konusunda 
çalışmalar gerçekleştirilecek.

Firma ile gerçekleştirilecek iş birliği projeleri arasında ARİNKOM TTO 
tarafından yürütülen Proje Tabanlı Staj Programı (PTS) da yer alıyor.

PTS, 2012 yılından bu yana firmaların faaliyetleri doğrultusunda 
gerçekleştirilecek olan projeler için, Anadolu Üniversitesi’nin tüm 
bölümlerden stajyer öğrenci seçimi yapılabilen, etkin ve sonuç odaklı 
bir staj programı olarak ARİNKOM TTO tarafından yürütülüyor.

infoTRON Elektrik ve Bilgisayar Sistemleri Üretim ve Tic. A.Ş. ise 
Endüstriyel Tasarım, Mühendislik, 3D Printing, Tersine Mühendislik, 
CAD/CAM gibi Ürün Geliştirme teknolojilerinden Yazılım Geliştirme, 
Danışmanlık, ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Dassault Systemes–
PLM), Yapı Bilgi Sistemi (BIM) ve Simülasyon teknolojileri, Sanal 
Gerçeklik konularında faaliyet gösteren bir firma olarak göze çarpıyor.

ARİNKOM TTO ve infoTRON arasında gerçekleştirilecek iş birliklerinin 
önemli projeler olarak gündeme gelmesi bekleniyor.

INFOTRON ILE 

PTS IS BIRLIGI  

PROTOKOLU IMZALANDI
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FAYDAM ELEKTRONİK 
GEREÇLER İLE ARİNKOM 
TTO ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALANDI!
Faydam Elektronik Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti ile ARİNKOM TTO 
arasında bir protokolü imzalanarak iş birliği çalışmaları resmen 
yürürlüğe girdi. Protokol kapsamında firma ile ARİNKOM TTO, staj ve 
proje iş birlikleri konusunda çalışmalar gerçekleştirilecek.
1998 yılında, kurulan Faydam Teknoloji İnovasyon; Türkiye’deki ilk 
çipli kredi kartı organizasyonu ve projelendirmesi, elektronik kart 
dizaynı ve gömülü yazılım sistemleri üzerine çalışmalar, Sahtecilik 
Koruma Programı ve Ürün İzleme Sistemleri ARGE Projesi, düşük 
akım çeken, kablosuz ve akıllı Faydam Datalogger üretimi gibi 
çalışmaları ile Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetlerini 
yürütüyor. 

Firma ile gerçekleştirilecek iş birliği projeleri arasında ARİNKOM TTO tarafından yürütülen 
Proje Tabanlı Staj Programı (PTS) da yer alıyor.  

PTS, firmaların faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan projeler 
için, Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve tüm bölümlerden stajyer öğrenci 
seçimi yapabilen, etkin ve sonuç odaklı bir staj programı olarak 2012 yılından bu yana 
ARİNKOM TTO tarafından yürütülüyor.

Firma hakkında detaylı bilgilere http://www.faydam.com/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.
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Tanıtım Toplantısı 
iki kampüste de gerçekleştirildi!

ARİNKOM TTO ve ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi 
tarafından düzenlenen BİGG – ANAÇ Teknogirişim 
Programı tanıtım toplantısı 6 Şubat 2018, salı günü 
Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü Mühendislik 
Fakültesi Seminer Salonu’nda, 7 Şubat 2018, 
Çarşamba günü ise Yunus Emre Kampüsü ANAÇ 
Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda 
konuşmacı olarak BİGG – ANAÇ Teknogirişim 
Programı Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Burak Tuğberk 
Tosunoğlu, Girişimcilik Koordinatörü Selim Hikmet 
Şahin ve ARİNKOM TTO Girişimcilik Koordinatörü 
Burçak İlter Timurçin yer alırken çok sayıda girişimci 
adayı ve araştırmacı katılım sağladı. 

BİGG–ANAÇ Teknogirişim Programı tanıtım 
toplantısı açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve 
ANAÇ Teknogirişim Programı Yöneticisi Yrd. Doç. 
Dr. Burak Tuğberk Tosunoğlu yaptı. Tosunoğlu, 
katılımcılara projenin nasıl yürütüldüğü ve 
programın genel hatları hakkında bilgiler verdi.

ANA Fikir Teknogirişim yarışması 
başvuruları başladı !

Toplantıda ayrıca, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK), 1601 Yenilik 

ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına 
Yönelik Destek Programı’na başvuru yapılabilmesi için 
düzenlenen ANA Fikir Yarışması’nın başvuru koşulları 
ve detayları anlatıldı. Teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip 
girişimci adaylarının fikirlerinin toplandığı ANA Fikir 
Yarışması, girişimcilerin kendi şirketlerini kurabilmek 
için 150 bin TL değerinde sermaye desteği alabilmeleri 
için düzenlenen bir yarışmadır. 2017 yılında program 
kapsamında toplamda 18 girişimcinin destek aldığını 
ekleyen Girişimcilik Koordinatörü Burçak İlter Timurçin 
“İlk dönemde yüzde 60, ikinci dönemde yüzde 70 
ve üçüncü dönemde yüzde 90 üzerinde başarı elde 
ettiklerini” söyledi. 

Başvuruların ardından ön elemeyi geçen girişimci 
adayları, BİGG- ANAÇ Teknogirişim Programı’na 
katılarak eğitim, mentorluk, danışmanlık hizmetleriyle 
iş fikrini geliştirmeye ve ANAÇ’ın ofis imkânlarından 
faydalanmaya hak kazanabileceklerdir. Programı 
başarıyla tamamlayanlar 150 bin TL değerindeki hibe 
desteğinin adayı olabilecektir. TÜBİTAK tarafından 
2018 yılı için “İleri İmalat, Sanayi 4.0”, “İletişim ve 
Sayısallaşma”, “Akıllı Ulaşım”, “Temiz Verimli Enerji”, 
“Sağlık ve İyi Yaşam” ve “Sürdürülebilir Tarım ve 
Beslenme” tematik alanları kapsamında başvurular 
kabul edilecektir.

BASARI

2017’DE
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Değerlendirme Kurulu 
Toplantısı Gerçekleştirildi!

Başvuruları ANA Fikir Teknogirişim Yarışması ile alınan iş fikirleri “BİGG – ANAÇ Teknogirişim Proogramı 
Değerlendirme Kurulu”nun 4 Nisan 2018, Çarşamba günü toplanmasıyla değerlendirmeye alındı. 1. 
aşamayı tamamlayan girişimcilerimiz detaylı bilgiler içeren iş planlarını Değerlendirme Kurulu’na sundular.

Değerlendirme Kurulu’nun kararları ile değerlendirme aşamasını geçen girişimcilerimiz TÜBİTAK 1512 
Teknogirişim Sermaye Desteği’nin 2. aşamasına başvuru yapmaya hak kazanacaklar. Girişimcilerimize 
TÜBİTAK 1512 Programı başvurularında başarılar dileriz.

ÜNİVERSİTE - SEKTÖR - GİRİŞİMCİLİK
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5 Yaşında!





ARİNKOM TTO TÜBİTAK 1513 Programı
Kapsamında TÜBİTAK Tarafından Desteklenmektedir.

Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi  1.Kat / 26470 Eskişehir
 0 222 335 0 886 (TTO)  - 0 222 335 05 80 - 4598  

arinkom@anadolu.edu.tr


