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Değerli Sanayiciler, Araştırmacılar ve 
Ekosistem paydaşlarımız,

2021 yılının son virajına doğru yaklaşıyoruz. 
Eminim herkes bu yılı başarıyla kapatabilmek 
ve yılsonu hedeflerini tutturabilmek için 
canla başla çalışıyordur. Şartlar zorlaştıkça, yine 
verimlilik ve işbirliği ön plana çıkıyor. Covid’in 
tüm dünyayı dijital dönüşüme zorlaması 
gibi, ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar 
da girişimcilerimizi, sanayicilerimizi küresel 
piyasalara açılmaya zorluyor. Bu sayımızda 
Özyeğin Üniversitesi olarak ve ekosistem 
paydaşlarımızla beraber global programlarda 
nasıl yer aldığımız hakkında bazı iyi uygulama 
örneklerini ve ipuçlarını paylaşıyor olacağız. 
Umuyoruz ki, bültenimizin başlıkları ve satır 
aralarında sizlere de güç verebilir ve “demek 
ki yapınca oluyor” dedirtebiliriz. Şimdiden 
2022 yılında yolumuzun daha düz, hızımızın 
yüksek ve rotamızın açık olması dilekleriyle.

Global Girişimcilik
Haftası 2021

13

ÖzÜ Patent Yarışması
Sonuçları

7

Eurostars 3 Programı

4



InTTOuch Aralık 2021

3

GÜ
ND

EM

 Bilgi ve Teknoloji Transferinde
Girişimciliğin Rolü

EIC Kılavuz (EIC Pathfinder) Programı

Klasik teknoloji transferi anlayışında, teknoloji fiziksel bir obje, donanım yada ürün iken 
teknoloji transferi de bunların üreticiden alıcıya geçtiği tek yönlü bir süreç olarak 
kabul edilmekteydi ancak günümüzde ekonomilerin bilgi temelli bir eksene doğru hareket 
etmesiyle bilgi ve teknoloji transferi birbiri içinde entegre olarak çift yönlü bir sürece 
dönüşmüştür. Süreç buluşçular, yenilikçiler ve girişimciler tarafından kabul edilmiş, fikirlerini 
hızlıca ticarileştirerek ekonomilere fayda sağlatacak bir değer yaratma
zincirini ortaya çıkarmışlardır.
 
Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan “2021 
Küresel Startup Ekosistemleri Raporu (GSER)’’na göre Silikon Vadisi, Londra, New 
York, Pekin ve Boston’un küresel girişimcilik ekosisteminde ilk sıralarda yer aldığı, 
İstanbul’un ise “Küresel Yükselen Ekosistemler” arasında 15; araştırma ve patent 
temelli inovasyonu ölçen “Bilgi” klasmanında ilk 30 Avrupa Ekosistemi’nde olduğu görülmüştür.
 
 T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Startups.Watch tarafından 
hazırlanan “2021 Türk Startup Ekosistemi” raporuna göre, bilgi ve 
teknoloji transferinin sürekli gerçekleştirildiği e-ticaret, teslimat & lojistik, oyun, finansal 
ve derin teknolojiler işlem hacmi bakımından en fazla yatırım çeken ana dikeyler olmuştur.
 
Bilginin ticarileştirilmesinde önemli rol oynayan patentli teknolojiler ise Patent Effect 
tarafından “Türkiye’nin Patent Haritası, 2020” raporu kapsamında incelenmiştir ve patent 
sahibi startuplar tarafından yapılan patent başvurularının, son 10 yıl için (2010-2019) ağırlıklı 
olarak dijital veri işleme, teşhis amaçlı ölçüm, cerrahi aletler, ilaçlar, biyolojik malzemeler 
ve materyallere yönelik eğilimleri olduğu gözlemlenmiştir. Patentli teknolojilere yatırımlar 
artmış ve 2020 yılında gerçekleşen 61 milyon dolar tutarındaki yatırımın 16,43 milyon doları 
patentli startuplar tarafından olduğu görülmüştür. Son yıllarda, yatırımcıların da özellikle 
patentli derin teknolojilerine yönelik ilgilerinin artması, ülkemizin teknoloji transferinde ileriki 
yıllarda kritik bir katkı sunacağı aşikardır.
 
Bu doğrultuda, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası olarak 
bizler de teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin fikirlerini yüksek etki 
yaratan, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir şirketlere dönüştürmeleri kısmındaki her aşamada 
girişimcileri destekleyerek bilgi ve teknoloji transferine katkı sağlamaya çalışmaktayız.

Kaynakça: [1] The Global Startup Ecosystem Report 2021, [2] KPMG-Turkish Startup Investments Review Q3 2021, [3] Patent Effect-
Türkiye’nin Patent Haritası, [4] Dünya Gazetesi
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 Bilgi ve Teknoloji Transferinde
Girişimciliğin Rolü

EIC Kılavuz (EIC Pathfinder) Programı

Ufuk Avrupa’nın Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında yer alan Eurostars-3 
Programı, Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortak-
lığı” ismiyle oluşturulan bir ortaklıktır. Programın amacı; koordinatörü bir KOBİ olmak üzere, 
en az iki Eurostars üyesi ülkeden kuruluşun katılımıyla kısa sürede piyasaya sürülebilecek 
pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge 
projeleri desteklemektir. Herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapılmamak-
tadır. Bu çağrı kapsamında sunulacak projeler çerçevesinde, uluslararası alanda iş bir-
likleri oluşturmak ve uluslararası düzeyde araştırma, ürün/teknoloji geliştirme çalışma-
ları ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlanacaktır. Bu sayede özel 
sektör kuruluşlarının uluslararası pazarlarda aktif olarak yer alması hedeflenmektedir. Özel-
likle KOBİ’ler başta olmak üzere özel sektörü teşvik etmek üzere oluşturulmuş bir programdır. 
Küçük ölçekli girişimlerin en az bir sermaye şirketi ile ortaklı projesinin desteklenebileceği
programda, ulusal ve uluslararası alanda bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirerek
girişimlerin, kısa sürede yüksek Teknoloji Hazırlık Seviyelerine ulaştırılması ve 
bu sayede ticarileştirilmesine büyük oranda katkı sağlanması beklenmektedir.
Programı detaylı incelemek ve açılacak yeni çağrıları takip etmek için lütfen tıklayınız.

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) tarafından açılan Kılavuz (Pathfinder) Programı disiplin-
ler arası araştırma ve geliştirmeyi hedefleyen, erken aşama fikirleri destekleme pro-
gramıdır. Projede gelecek vaat eden KOBİ’ler, erken aşama üstün başarılı araştır-
macılar gibi geleceğe dair yüksek potansiyeli olan kurum ve kişiler teşvik edilmektedir. 

Öncelikli Alanlar:
• İç Farkındalık
• Beyin dokusundaki aktiviteyi ölçmek ve uyarmak için araçlar
• Hücre ve Gen tedavisinde Gelişen Teknolojiler
• Yeşil hidrojen üretimine giden yeni yollar
• İşlenmiş Canlı Malzemeler

Program, yüksek riskli ancak yüksek potansiyele sahip erken aşama girişimlerin disiplinler arası 
alanlarda geliştirilmesi ve işbirlikleri ile inovasyonun yolunu açacak olması açısından 
start-up’lara büyük fırsatlar yaratmaktadır. Program çağrısı 27 Ekim 2021 tarihinde 
kapanmıştır. Programı detaylı incelemek ve açılacak yeni çağrıları takip etmek için 
lütfen tıklayınız. 

https://www.eurekanetwork.org/countries/turkey/eurostars/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
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Aylık Hibe Destekleri Takvimi
Hibe desteklerine yönelik hazırlayıp yayınlamaya başladığımız çağrı takvimi,  
programların son başvuru tarihleri ile linklerini içermektedir. Aralık ayı takvimini incelemek 
için tıklayınız.

*Açık çağrıları linkten takip edebilirsiniz.

Son dönemde yaşanan gelişmelerle ekonomilerin yeşil dönüşümü, pek çok ülke 
açısından sürdürülebilir büyüme için izlenmesi zorunlu bir yol haline geldi. Bu 
doğrultuda ülkemizde atılan önemli adımlardan biri olarak Yeşil Büyümeye hizmet 
edebilecek yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikirlerinin 
desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK, Ağustos 2021 tarihinde 2021-2 BiGG Yeşil Büyüme çağrısını açtı.

TÜBİTAK tarafından yayınlanan ilk tematik çağrı olma özelliğini taşıyan 2021-2 
BiGG Yeşil Büyüme çağrısı, erken aşama girişimcilerin faydalanabileceği 200.000 TL 
tutarında karşılıksız finansman desteği ile ülkemizde de yeşil büyüme sürecinin hızlanacağı-
na ve 5 farklı tematik alandan etki yaratan yeni girişimlerin artacağına yönelik umutları yeşertti:
• İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon Salımı ve Sera Gazı
Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar
• Temiz ve Döngüsel Ekonomi
• Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
• Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım
• Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Girişim Fabrikası bu çağrı özelinde, alanındaki en önemli uzmanlardan biri olan Özyeğin 
Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Pınar Mengüç’ün Başdanışmanlığında  
yürüttüğü programa kabul ettiği seçkin girişimcileri hedeflerine ulaştırmak için çalışmalarını hız 
kesmeden yürütüyor. 

BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı

https://tto.ozyegin.edu.tr/sites/default/files/basvuru_takvimi-aralik.pdf
https://tto.ozyegin.edu.tr/tr/acik-cagrilar
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Aylık Hibe Destekleri Takvimi

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı bu sene İstanbul Fuar Merkezi’nde 
9-12 Kasım 2021 tarihleri arasında fiziki olarak gerçekleşti. Savunma Sanayii Başkanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı katılım ve destekleriyle düzenlenen fuarda 
yüksek teknolojiye sahip bir çok ürün sergilendi. ÖzÜ TTO olarak Savunma Sanayine yöne-
lik Malzeme, Mekatronik, Robotik, Aydınlatma ve Enerji Teknolojileri, Bilişimve Haberleşme
alanlarındaki teknolojilerimizi ve ilişkili projelere ait ürün prototiplerinin tanıtımını 
gerçekleştirdik.  Toplam 12 adet teknolojimizi  sergilediğimiz fuarda  ekosistem-
de yer alan birçok firma ile görüşme fırsatı yakaladık ve ÖzÜ Girişim Fabrikası mezu-
nu girişimcilerimizin firmalarının da tanıtımını yaparak işbirliği geliştirmelerini sağladık. 

ÜSİMP’in 2015 yılından bu yana her yıl düzenlemekte 
olduğu “ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi Sanayi 
İşbirliği Ulusal Kongresi”, bu sene 16-24 Kasım 2021 tarihleri 
arasında “Değişen Dünyada Üniversite ve Sanayi El Ele” te-
ması altında düzenlendi. Pandemi nedeniyle çevrim içi 
gerçekleştirilen fuarda ÖzÜ TTO olarak yerimizi aldık. 

Farklı teknoloji alanlarımızdan 7 adet buluşumuzu sektör temsilcilerine ve yatırımcılara sergile-
diğimiz standımızda ayrıca değerleme, yatırım haberleri ve patent başarılarımızı tanıttık. Sanal
ortamda gerçekleştirilen birebir randevu sistemi sayesinde birçok görüşme ve potansiyel üniversite 
sanayi işbirliği fırsatları yakaladık.

Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı olan İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) bu sene 6. 
kez İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Birçok 
buluşun sergilenmesini sağlayan ve ticarileştirmeye katkı sağlayan fuar ekosistemden yüksek 
katılımla üniversite ve firmaları buluşturdu. ÖzÜ TTO olarak yer aldığımız standımızda toplam 5 adet 
buluşumuzu sergiledik. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank standımızı ziyaret 
ederek buluşlarımızı dinledi. Etkinlik programı kapsamında 23 Eylül 2021 Perşembe günü Patentten 
Para Kazanma konulu panelde Fikri Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Ekip Yöneticimiz Elif 
Akbaş Şener konuşmacı olarak yer aldı. Patentten para kazanma, patentlerin ticarileştirmesi ile 
ilgili tecrübelerini aktardı.

15 Kasım 2021 tarihinde başlayan sanal fuar ise 15 Şubat 2022’e dek sürecektir. Standımızı ziyaret 
etmek için lütfen tıklayınız.

ÜSİMP Uluslararası Buluş Fuarı

SAHA EXPO

ISIF’21

https://www.sahaexpo.com/
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Erasmus + Programı ‘’Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği’’ eylemi kapsamında 
Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Alessandro Camiz’in liderliğinde ÖzÜ’nün ortak 
olarak yer aldığı ‘’ ID4Excellence: Immersive Design and New Digital Competences for the 
Rehabilitation and Valorization of the Built Heritage’’ başlıklı, proje desteklenmeye 
hak kazanmıştır. 

Güncel VR teknolojisiyle desteklenmiş tasarım anlayışı ile mevcut eğitim programlarını 
geliştirmek ve yenilemek adına hem sanal hem de boyutlu ortamlarda zamansal anlatılar 
yoluyla yapılı kültürel mirası korumaya yönelik müdahaleler için yöntemler ve araçlar 
belirlemek, kapsayıcı bir uygulama yoluyla öğretme ve öğrenmenin etkinliğini arttırmak, 
ekip çalışması ile güncel teknolojilerin sinerjik kullanımını entegre bir şekilde sağlamak ve 
istihdamı arttırmak için AB ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğini 
artırmak söz konusu projenin hedefleri arasında yer almaktadır.

Ayrıca yeni eğitim programlarının yerel olarak yaygınlaştırılması için; 
eğitmen eğitimi aracılığıyla seviyelendirilmiş ve hem üçüncü sevi-
ye eğitimdeki öğrencilere hem de inşaat sektöründeki lisansüstü mimarlara, 
mühendislere ve profesyonellere yönelik yerel kurslar aracılığıyla uygulama yapılacaktır.

Doç. Dr. Alessandro Camiz’i ve proje ekibinde yer alan Arş. Gör. Özge 
Özkuvancı’yı tebrik eder, verimli bir proje uygulama süreci dileriz.

ÖzÜ Patent Yarışması 2021 Sonuçları
ÖzÜ öğrencilerinin yenilikçi fikir, ürün, tasarım veya teknolojilerinin Fikri ve 
Sınai Mülkiyet Hakkı olarak tescil edilebilmesi amacıyla, son başvuru tarihi 11 Ekim 
2021 olacak şekilde, “ÖzÜ Patent Yarışması 2021” organize edilmiştir. Yapılan 9 adet 
başvuru, ÖzÜ Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve tüm 
öğrenciler, başvurularına ait sunumlarını Komite toplantısında gerçekleştirmiştir.  

8 Kasım 2021 tarihinde açıklanan 
sonuçlara göre yüksek lisans öğrencisi 
Furkan Cantürk’ün buluşçu olduğu “A 
Heuristic Solution for Day Ahead Electricity 
Market Problem” başlıklı buluş ve yüksek lisans 
öğrencisi Mahshad Azima’nın Dr. Öğr. Üyesi Senem 
Seyis Kazazoğlu ile ortak buluşçu olduğu “Efficient 
condensation wall” başlıklı buluş için patent 
başvurusuna yönelik sürecin başlatılmasına 
karar verilmiştir.  

Erasmus+ Projesi Kabulü
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Ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdiği araştırma projeleri arasında 
koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği 
Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology- COST) aksiyonları 
kapsamında; Dr. Hande Öztürk, “CA20129 - Multiscale Irradiation and Chemistry Driven 
Processes and Related Technologies” aksiyonuna, Prof. Dr. M. Pınar Mengüç de “CA20109- 
Modular Energy Islands for Sustainability and Resilience” aksiyona yönetim komitesi 
üyeleri olarak atanmışlardır. Araştırmacılarımızı tebrik eder, başarılı bir aksiyon dönemi dileriz.

Havacılık alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl 21 - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında dördüncü kez 
İstanbul’da gerçekleşti. Teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmanın yanı 
sıra Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırma 
hedefiyle düzenlenen festivalin teknoloji yarışmaları alanından Özyeğin Üniversitesi 
akademisyenleri ve öğrencileri, 1 altın ve 3 bronz madalya, 1 birincilik ve 
1 üçüncülük ile döndüler.

Teknofest kapsamında düzenlenen ISIF 2021 Patent Yarışması’nda; Makine Mühendis-
liği Bölümünden Prof. Dr. Pınar Mengüç tez danışmanlığındaki doktora öğrencimiz 
Tufan Akba “A Solar Power Generating System and the Method of Generating Electricity and 
Providing Heat in Such a System” başlıklı patenti ile altın madalya, Prof. Dr. Mehmet Arık 
ve yüksek lisans mezunu öğrencimiz Muhammed Nasır İnan “Flow Controlled Effective Led 
Based Lighting System” başlıklı patenti ile bronz madalya, Prof. Dr. Murat Uysal ve diğer 
ortak buluşçular “System and Method For Speed Estimation, Detection and Ranging 
Using Visible Light in Vehicles” başlıklı buluş ile bronz madalya, Mühendislik Fakültesi Dr. 
Öğretim Üyeleri Barkan Uğurlu ve Polat Şendur ile yüksek lisans öğrencileri Mehmet 
C. Yıldırım, Sinan Emre, Mustafa Derman, Sinan Coruk “A Wearable Lower Extremity 
Exoskeleton” başlıklı patent ile bronz madalyaya layık görüldüler. Travel 
Datathon 2021 Yarışması’nda, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Örsan Özener 
rehberliğindeki yüksek lisans öğrencilerimiz Faruk Erdoğan Buldur, Taha Varol, Eren 
Atsız ve Zeynel Batuhan Organ birincilik, Karma Sürü Simülasyonu Yarışması’nda ise 
Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Aydoğan mentorluğundaki yüksek lisans 
öğrencilerimiz Furkan Cantürk, Cihan Eran, Ayşenur Külünk ve lisans öğrencimiz Emre Kenar 
üçüncülük ile döndüler.

Yeni COST Aksiyonu Üyelikleri

Teknofest- ISIF’21 Ödülleri
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Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin (YKKD) 4. dönem mezuniyet 
töreni Üniversitemizde gerçekleşti. YKKD Başkanı Hande Yaşargil, YKKD 
Danışma Kurulu Murat Özyeğin ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Esra Gençtürk’ün 
konuşmaları ile başlayan tören, mentilerin sertifikalarını alması ile sona erdi.
 
Değerli katılımlarından ve başarılarından dolayı mezun 
olmaya hak kazanan mentileri Özyeğin Üniversitesi olarak tebrik eder, 
değerli katkılarından dolayı tüm mentor ve YKKD ekibine teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği 
Mezuniyet Töreni

Crowdhelix Üyeliği ve Etkinlik Katılımı

Avrupa Birliği’nin (AB) 9. Çerçeve Programı (ÇP) olan Ufuk Avrupa Programı, AB’yi bilim-
sel ve teknolojik yönden güçlendirmek, yenilik kapasitesini arttırmak ve toplum önce-
liklerini karşılamak amacıyla 2021-2027 yılları arasında yürütülen 95,5 milyar Avro 
bütçeye sahip en büyük hibe programıdır. Girişimci ve yenilikçi üniversite misyonu 
ile Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) de kuruluşundan bu yana aktif olan 7. ÇP ve Ufuk 2020 
Programı’nda (8. ÇP) çeşitli projelerde yer alarak, AB’nin hedeflerine ulaşması için araştırma ve 
inovasyon faaliyetleri ile katkı sunmuştur. Her yeni dönemde rekabetin daha da arttığı 
Ufuk Avrupa Programı özelinde, ÖzÜ araştırmacılarının kazanma şansı yüksek konsorsi-
yumlarda yer alması amacıyla 2022 yılı itibariyle Birleşik Krallık menşeili Crowdhelix Lim-
ited şirketinin ağına dahil olunmuştur. Crowdhelix Ağı, araştırmacıların birbirleri ve ye-
nilikçi şirketler ile iletişime geçebileceği; aynı zamanda kamu kurum temsilcilerinin de 
yer aldığı uluslararası bir Açık İnovasyon Platformu’dur. Platformda 51 farklı ülkeden 524 
kurumsal üye bulunmakta ve bu kurumlardan 7758 araştırmacının da profili yer almaktadır.

Üyeler arasındaki etkileşimi ve işbirliğini arttırmak amacıyla 15- 16 Kasım 2021 
tarihinde İsveç’in Malmö kentinden gerçekleşen Crowdhelix yıllık üye toplantısına ÖzÜ, Hibe 
Projeleri Müdürü Dr. Ceren Kutlu Kaya ile katılım göstermiştir. Toplantı sırasında özellikle 
Kuzey Avrupa ülkelerindeki üniversite ve sanayi kurum temsilcileri ile görüşerek, programa 
başvuru stratejileri hakkında bilgi almış, olası işbirlikleri için görüşmeler gerçekleştirmiştir.
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Platin Dergisi Yazısı

Türkiye ve dünyadan ekonomi haberleri ve sektörel gelişmeler 
gibi konuları içeren Türkiye’nin ilk ve tek ekonomi gazetesi Dün-
ya Gazetesi’nin 26 Kasım 2021 tarihli  sayısında direktörümüz Dr. 
İsmail Arı Yasemin Salih ile bir röportaj gerçekleştirdi. 276 patent 
başvurusu ve 100’den fazla patent tesciline sahip olan 
üniversitemizin sanayi odaklı akademik yaklaşımı-
na ışık tutan direktörümüz, röportajında bu yaz devreye
alınması planlanan ve Türkiye’ye örnek olacak dijital dönüşüm
merkezimizden ve akademi-sanayi işbirliği odaklı gündemimizden 
bahsediyor. Üretmeye yönelik planlarımızın yer aldığı yazının tama-
mını okumak için  tıklayınız.

SAHA Yönetim Kurulu Üyeliği

İş Dünyası, Girişimcilik, Dijital Dönüşüm gibi konu-
ları öne çıkartan Platin Dergisi’nin Ağustos Sayısında 
Direktörümüz Dr. İsmail Arı’nın yazısı yer aldı. 
Pandemi dönemi ile birlikte dijitalleşen eğitim 
sisteminden ve geleceğe yön verecek kurumsal öğrenme 
kültürü trendlerinden bahsettiği yazısında trendleri beş 
madde ile özetledi: Senkron ve asenkron dengesinin kurulması, 
potansiyeli öne çıkaran yaklaşımların tasarlanması, dönüşen örgün 
eğitim modeli, hızlı karar alma stratejilerinin geliştirilmesi ve 
z kuşağının oyun değiştirmesi. Haberin devamını 
okumak için tıklayınız.

Dünya Gazetesi Yazısı

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının arttırılması, henüz sahip 
olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere 
taşınması için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri 
arasındaki işbirliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmak misyonuyla 
faaliyetlerini yürüten SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi 
Derneği’nin yeni döneminde Özyeğin Üniversitesi Bilgi, Teknoloji Transferi ve Girişimcilik 
Direk törü Dr. İsmail Arı, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Derneğin Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Haluk Bayraktar ve Genel Sekreteri Sn. İlhami Keleş yeni dönemde 
de başarılı faaliyetlerine devam etmektedir. Dr. İsmail Arı, SAHA İstanbul’un üniversite-
sanayi işbirliği (ÜSİ) ve girişimcilik çalışma gruplarında yer alarak aktif katkı sunacaktır. SAHA 
İstanbul’un yeni dönemde görev alacak tüm Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dileriz.
Yönetim Kurulu Üyelerine linkten erişebilirsiniz.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/sanayiciyle-gelecegin-fabrikalarini-kurguluyoruz/640949
https://tto.ozyegin.edu.tr/tr/blog/basinda-ozu-kusaklararasi-iletisim-cok-daha-kritik-hale-gelecek
https://www.sahaistanbul.org.tr/kurullar/yonetim-kurulu
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Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası, uluslararası paydaşların 
girişimcilik ekosistemine katılımlarına katkı sağlayacak yeni bir destek programını hayata geçirdi.

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından 2021 yılında ilk kez açılan Yük-
seköğretim Kurumları için İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Programı (EIT HEI Initiative - 
Innovation Capacity Building for Higher Education) kapsamında desteklenen 1,2 
,Milyon Euro bütçeli “Yüksek Öğretimde İnovasyon Büyümesi ve Eğitimi” isimli HEIght Projesi ile 
başta uluslararası öğrenciler olmak üzere, kurum içi ve kurum dışındaki paydaşların girişimcilik 
yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yenilikçi girişimlerin büyümelerinin desteklenmesi hedefleniyor. 

Yirmiyi aşkın farklı ülke vatandaşı uluslararası öğrencinin başvuruda bulunduğu programın ilk fazında 
yenilikçi hizmet, donanım, mobil uygulama ve internet tabanlı iş geliştirme fikrine sahip öğrencilerin 
girişimcilik yetkinliklerinin gelişimine yönelik sınıf içi / dışı eğitim, uygulama ve mentorluk 
içeren 12 haftalık bir program yürütülüyor. Program faaliyetlerine paralel olarak gerçekleştirilen 
etkinliklerle de Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki uluslararası paydaşlara ve ekosisteme 
sağladıkları katkıya dikkat çekiliyor. 

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası’nın ulusal çapta TÜBİTAK ve İSTKA 
gibi kamu kurumlarının desteğiyle hayata geçirdiği projelerin yanı sıra, uluslararası destekli olarak 
yürüttüğü HEIght Projesi’nin ikinci faz çalışmalarının Türkiye’den Özyeğin Üniversitesi olmak üzere 
İngiltere, Kıbrıs ve Malta’dan üniversitelerin ortaklığında Ocak 2022’de başlaması planlanmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve 
Girişim Fabrikası tarafından aktif olarak desteklenen 
QuantWifi Türk Telekom’un kurumsal girişim 
sermayesi şirketi TT Ventures’tan yatırım aldı.
 

Ali Sayinta tarafından kurulan Quantwifi internet servis sağlayıcısı telekom firmaları için 
ev içi kablosuz bağlantı ve internet bağlantı kalitesini ölçen, sorunları tespit edip gi-
derme yolları öneren bulut ve makine öğrenmesi tabanlı çözümler geliştirmektedir.
 
QuantWifi donanım tabanlı çözümlerin yüksek maliyetlerine karşın yazılım 
odaklı yapısıyla telekom sistemlerine kolay entegre edilebilen bir çözüm sunması 
sebebiyle rekabet avantajına sahiptir. QuantWifi çözümleri ulusal piyasadaki firmaların yanı sıra 
Avrupa ve Uzak Doğu’daki telekom firmaları başta  olmak üzere global pazarda kullanılmaktadır. 

Girişimcilerimizden QuantWiFi’a Yatırım
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2020-2 Çağrı Dönemi Sonuçları
2015 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak faaliyet 
gösteren Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası 2020-2 çağrı dönemi kapsamında da Ar-Ge ve 
yenilik odaklı iş fikirlerine sahip erken aşamadaki girişimcilerin hedeflerine ulaşmalarına katkı sağladı. 

Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı, TÜBİTAK BİGG 2020-2 çağrı dönemi 
kapsamında elde ettiği %66,7 başarı oranı ile %40,11 olan Türkiye ortalamasının 
üzerinde başarı göstererek en başarılı Uygulayıcı Kuruluşlar arasında yer aldı. 

Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı kapsamında 
girişimciler TÜBİTAK 200.000 TL karşılıksız finansal desteğin yanı sıra girişimcilik eğitimleri, 
deneyimli mentorlarla etkileşim, firmalara erişim ve kapsamlı iş planı yazımı danışmanlığı gibi 
desteklerden tamamen ücretsiz olarak faydalanıp, iş fikirlerini geliştirme fırsatı elde etmektedir. 
Girişimcilerimiz ayrıca Amazon, Oracle, IBM, İyzico, Hubspot for Startups ve Unicorn Platform gibi 
teknoloji sağlayıcılarının hizmetlerinden ücretsiz veya yüksek indirimlerle faydalanabilmektedir. 

 
Özyeğin Üniversitesi ve Çekmeköy Belediyesi ortaklığında İSTKA Girişimcilik Mali Destek 
Programı 2021 yılı çağrısı kapsamında başvuruda bulunduğumuz “İstanbul Oyun Girişim-
ciliği Akademisi: 9999in1 Space” projemiz başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.
 
Proje kapsamında oyun geliştiricilerinin, yatırımcıların, oyun sektörünün kamu ve sivil toplum 
temsilcilerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin bir araya geldiği, ortak politikalar ve stratejilerin 
geliştirildiği ve yaygınlaştırıldığı, kapsayıcı bir “oyun sektörü topluluğu” oluşturulması hedeflenmektedir.
 
Fiziksel ve dijital altyapılardan oluşacak İstanbul “Oyun Girişimciliği Akademisi” (9999in 
1 space) platformunun kurulmasıyla oyun sektörü aktörlerinin bilgi seviyelerini ve 
kapasitelerini geliştirebileceği, oyun geliştirip, test edebileceği, ticarileştirebileceği ve 
oyun sektörünün farklı aktörleriyle bir araya gelebileceği bir yapı hayata geçirilecektir. 

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerle oyun sektöründe yeni ve 
nitelikli işletmelerin kurulmasına katkı sağlanacak; oyun girişimciliği 
ile ilgilenen veya hali hazırda oyun girişimcisi olan ekiplerin kırılgan 
dönemlerini aşmalarına ve hızlı büyümelerine de destek olunacaktır.

Çekmeköy İSTKA Oyun 9999in1
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Global Girişimcilik Haftası 2021

BİGG Tanıtım Etkinlikleri
TÜBİTAK tarafından yayınlanan ilk 
tematik çağrı olma özelliğini taşıyan 2021-2 
BiGG Yeşil Büyüme çağrısı kapsamında Girişim 
Fabrikası olarak Özyeğin Üniversitesi’nin yanı sıra 
5 farklı kurumda tanıtım etkinlikleri düzenledik.

İlgili kurumların teknoloji transfer, proje 
yönetim ve girişimcilik ofisleri ile işbirliği 
içerisinde planladığımız etkinlikler kapsamında 
Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, 
Piri Reis Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İstanbul 
Bilgi Üniversitesi ekosistemlerinde yer alan 
girişimci adayları ile bir araya geldik ve BİGG hibe-
sine giden yoldaki adımları paylaşma fırsatı bulduk.

Kurumunuzdaki AR-GE ve yenilik odaklı girişimci adaylarına yönelik olarak 
BİGG programı hakkında bir bilgilendirme oturumu düzenlemek için bize 
her zaman girisimcilik@ozyegin.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Türkiye’de 2008 yılından bu yana her Kasım ayında gerçekleştirilen ve 2021 
yılında 8–14 Kasım tarihleri arasında 178 farklı ülkeyle aynı anda panel, 
konferans, atölye çalışmaları ve eğitimler gibi çeşitli etkinliklerle kutlanan Global 
Girişimcilik Haftası, bu yıl STK’lar, üniversiteler, girişimciler, yatırımcılar, özel sektör, medya 
ve devlet kurumlarının da yoğun ilgisiyle 300’den fazla paydaş kurumu bir araya getirdi.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası olarak 
Global Girişimcilik Haftası’nı AB destekli HEIght projemiz çerçevesinde, 
Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine katkı veren uluslararası paydaşlarımızı konuk 
ettiğimiz ve tecrübelerine kulak verdiğimiz 3 etkinlikten oluşan bir seri ile kutladık.
• Sean X. You, CEO & Kurucu Ortak - Paraşüt: 
Kuruluştan Exit’e! Uluslararası bir Girişimcinin Yolculuğu
• Jason Lau, Partner - Core Strateji: 
Kurum ve Girişim İşbirliği, İki Dünyayı Yakınlaştırmak
• Bahar Vahidian - Kurucu Ortak - defaro.io 
 Fikirden MVP’ye Erken Aşama Girişimcinin Tecrübeleri

Toplamda 1000’den fazla katılımcının kayıt olduğu etkinlikler, canlı yayınlar esnasındaki yük-
sek katılım oranı ile hem konuklar hem de katılımcılar için dolu dolu bir deneyim sundu. 
Türkiye girişimcilik ekosistemine katkı veren uluslararası paydaşlarımızla bir fikirle başlayan 
girişimcilik yolculuklarının adımlarını ve uluslararası girişimci olarak tecrübelerini konuştuk.

Global Girişimcilik Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz söyleşilerin kayıtlarına Girişim 
Fabrikası’nın Youtube kanalından ulaşabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSQ3rnxnifd1qL4CHE1lVohrX4SrIUpiu
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Teknoloji ve Tasarım ile Yeni Lezzetlere Yolculuk

ÖzÜ-X İnovasyon Merkezi içerisinde yer alan üretim, öğrenim ve paylaşım alanı olan OPEN-
FAB yepyeni bir program ile kapılarını Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerine 
açmıştır. Öğrencilerin yeni teknolojiler ve tasarım araçları ile tanıştığı ‘Gastronomi, Teknoloji 
ve Tasarım Programı’ 4. sınıf öğrencilerinin katılımı ile 30 Kasım 2021 tarihinde başlamıştır. 

Küçük ve seçilmiş bir öğrenci grubu ile gerçekleşen program uzaktan ve yüz yüze 
uygulamalı derslerle gerçekleştirilmiştir. Program dahilinde öğrencilerin bilgisa-
yar ortamında üç boyutlu tasarım programını kullanmayı öğrenmesi, 3B yazıcılar ile 
üretim yapması, 3B tarayı ile tanışması ve farklı kalıp alma tekniklerinin kullanması hede-
flenmektedir. Beş haftalık süre boyunca öğrencilerin edinmiş olduğu bilgi ve deneyimlerini 
geliştirdikleri reçetelere ya da sunumlarına entegre etmesi beklenmiştir. Her bir öğrenci 
program sayesinde kurabiye, çikolata, kek kalıbı gibi farklı tatlı tariflerini yeni tasarım ve üre-
tim yöntemleri buluşturmuştur. Program sonunda 7 öğrenci mezun olmuş olup, 30 Kasım 
2021 Salı günü Le Cordon Bleu da gerçekleşen sunum gününde tabaklarına aktarmıştır. 

OPENFAB, maker alanındaki imkanlarını tasarım ve farklı disiplinlerden kişiler ile 
birleştirerek inovatif fikirlerin, projelerin ve girişimlerin doğmasına destek olmuştur.

https://openfab.ozyegin.edu.tr/tr
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Başvurusu Kabul Edilen Projeler 
(Ağustos 2021- Aralık 2021)

Gelecek Etkinlikler için Tıklayınız.
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* Proje yürütücüsünün ismine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

https://tto.ozyegin.edu.tr/tr/blog/gelecek-etkinlikler-0
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