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2020’yi hiç böyle hayal etmemiştik. 2019

yılında hızımızı almış ve 2020’de proje,

patent rekorları kırmaya hazırlanıyorduk.

Ancak, COVID-19 bize hayatın sayılardan

ibaret olmadığını tekrar hatırlattı. Sağlığı ve

sosyal katkıyı ön plana koyarak hepimiz

hızlıca yeni bir düzene geçtik. 

  Bir taraftan evden çalışma ve online eğitim sistemlerine alışırken, diğer taraftan COVID-

19’la ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları için OpenFAB atölyemizde 3B

yazıcılarla koruyucu maskeler ürettik; uzmanlarla webinar’lar düzenledik. Milli seferberliğe

dönüşen bu süreçte tüm TTO ve Teknopark’lar olarak İşbirliği içerisinde kabiliyetlerimizi

ortaya koyduk ve koymaya devam ediyoruz. Akademik, İdari kadromuz ve öğrencilerimizle

Coronathon ve benzeri etkinliklerde rol alıyor, açılan yeni COVID-19 çağrılarına özel

projeler üretiyoruz.

  Bu zor süreçte Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, İSTKA, YÖK

gibi devlet kurumlarımızın da ne kadar hızlı ve doğru kararlar alabildiklerini gördük ve

http://tto.ozyegin.edu.tr/tr


gurur duyduk. Acı kayıplarımız olsa da, bu badireden de güçlü çıkmanın ancak birlikte

mümkün olduğunu anladık. Önümüzdeki haftalarda, sosyal mesafemizi koruyarak iş

yerlerimize geri döneceğiz. Bir taraftan sosyalleşmenin getirdiği ekip ruhu, motivasyon ve

ortak projelerle kampüslerimizin tadını çıkaracak, diğer taraftan online toplantılar,

Üniversiteler-arası merkezler ve hızlı çağrılarla verimli işbirliklerini ulusalararası noktalara

taşıyacağız.

  E-bültenimizin bu sayısında 2019’un özetiyle beraber, 2020’de yapmış olduğumuz

COVID-19 etkinliklerini sizlerle paylaşmak istedik. Sayımızın sonunda “Geçmişten

Günümüze ÖzÜ TTO”ya katkı sunan tüm yönetici ve uzmanlarımızı hatırlamayı ve onlara

da teşekkür etmeyi ihmal etmedik. Daha sağlıklı ve mutlu günlerde tekrar bir arada olmak

üzere. 

Saygılarımla,

Dr İsmail Arı

Direktör, Teknoloji Transfer Ofisi ve 

Girişimcilik Merkezi

ÖzÜ İnovasyon Çıktıları 2009-2019

2019 Yılı Değerlendirmesi
Özyeğin Üniversitesi'nin dış kaynaklı kümülatif araştırma hacmi 2019 yılında, 88.9 Milyon

TL’ye ulaşmıştır. 2009 yılından bu yana ÖzÜ’nün dış kaynaklardan desteklenen ve

tamamlanan toplam 519 araştırma projesi mevcuttur. Yıllara göre kümülatif   araştırma

hacmi ve araştırma proje sayıları aşağıdaki gra�klerde sunulmuştur.

ÖzÜ Kümülatif Araştırma Hacmi



ÖzÜ Araştırma Performansının Fon Veren Kurum Bazında Dağılımı
Özyeğin Üniversitesi dış kaynaklı araştırma performansının büyük bölümü hibe

projelerinden sağlanmaktadır. Hibe projelerinin yaklaşık üçte biri sanayi ortaklığı içermekte

olup, üniversite-sanayi işbirliği içeren projeler de ÖzÜ araştırma hacminde önemli bir paya

sahiptir. Fon veren kurumlar  bazında dağılıma bakıldığında, ÖzÜ araştırma hacminde

TÜBİTAK desteklerinin öne çıktığı görülmektedir. 2019 yılı araştırma bütçesinin %65.70'ini

oluşturan TÜBİTAK projelerini, %12.97 ile AB destekleri ve %12.73 ile ÜSİ projeleri

izlemektedir.

ÖzÜ Araştırma Performansının Fakülte/Merkez Bazında Dağılımı
Mühendislik Fakültesi, ÖzÜ araştırma performansında fakülte ve merkezler bazındaki

dağılımda en büyük paya sahiptir. 2019 yılında dış kaynaklı desteklerin %88.27'si

Mühendislik Fakültesi tarafından alınmıştır. Mühendislik Fakültesini, %6.37 ile Sosyal

Bilimler Fakültesi ve %4.58 ile Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi izlemektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi 
ÖzÜ, 2019 yılında Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) alanında araştırmacılar ve �rmalar ile olan

etkileşimin değerli çalışmalara dönüşmesi ve bunların �kri mülkiyete konu edilmesi

hususunda başarılarına devam etmiştir. Bu kapsamda, ÖzÜ, akademisyenlerinin geliştirdiği

nitelikli ve ticarileşme potansiyeli yüksek teknolojiler için 2019 yılında 5 ulusal, 16

uluslararası olmak üzere  21 yeni patent  başvurusunda bulunmuştur. Geçtiğimiz yıllarda



yapılan başvurulardan 6 adet ulusal, 13 adet uluslararası  patent 2019 yılında tescil

edilmiştir. Böylelikle toplam tescil sayısı ülke geçişleriyle birlikte 57'ye ulaşmıştır.

2019 Yılında Öne Çıkan Faaliyetler & Haberler
ÖzÜ'nün ilk Erasmus + Koordinatörlüğü 

Özyeğin Üniversitesi’nin konsorsiyum lideri, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi,

Katholieke Universiteit Leuven, Saint Petersburg National Research University of

Information Technologies, Mechanics and Optics ve Universiteit Twente’nin ortak olarak

yer aldığı “Open Educational Resources on Enabling Technologies in Wearable and

Collaborative Robotics” isimli Erasmus + projesi Eylül 2019'da kabul edilmiştir. 

Dr. Öğr. Üyesi  Barkan Uğurlu yürütücülüğünde; Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bebek, Dr. Öğr.

Üyesi Zeynep Karapars, Öğr. Gör. Ali Gökkurt,  Dr. Öğr. Gör. Ramazan Ünal ve Dr. Ebru

Kılıç Bebek’ten oluşan ÖzÜ ekibi, yurtdışındaki ortaklarla beraber 36 ay boyunca

”Giyilebilir ve işbirlikçi robotlarla ilgili teknolojilerin ilgili lisansüstü eğitim ve sürekli

profesyonel eğitim programlarına entegrasyonu” konusunda  çalışmalar yürütecektir. 

Projenin açılış toplantısı 22-23 Kasım 2019 tarihinde tüm partnerlerin katılımıyla Özyeğin

Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Doç. Dr. Deniz Sert Jean Monnet Chair olarak 
desteklenmeye hak kazandı

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sert ‘’CHARM -

Jean Monnet Chair of Migration and Mobility in Europe’’ isimli projesi ile 36 ay süre ile

Jean Monnet Chair olarak desteklenmeye hak kazandı. Çatışma, zorunlu göç, uluslararası

göç, düzensiz göç, ulus ötesi göç, sınır yönetimi ve sivil toplum konularında araştırma

yapan Doç Dr. Sert, 36 ay sürecek CHARM projesi ile Avrupa’da Göç ve Hareketlilik

konusunda ÖzÜ’de yeni bir ders tasarlayarak konu ile ilgili herhangi bir göç ve hareketlilik

alanı üzerinde çalışan öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri,



politika yapıcılar ve diğer profesyonel ve uzman kuruluşlar için bir bilgi, ağ kurma ve

tartışma platformu sağlamayı amaçlıyor. CHARM projesi kapsamında geliştirilecek olan

ders, aynı zamanda atölye ve konferanslar ile katılımcılar arasında ağlar kurarak

gelecekteki eğitim, araştırma ve tartışma faaliyetlerinde daha fazla iş birliğine olanak

sağlayacak.

ISIF'19 Buluş Fuarı Katılımı

ÖzÜ TTO, 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı TEKNOFEST

festival alanında gerçekleştirilen 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarına (ISIF’19) katılım 

sağladı. Katılımcılara standımızda patent portföyümüz ile ilgili bilgi verildi.  ISIF’19 Patent

Ödülleri'nde ise  Uluslararası jüri kurulu tarafından değerlendirilen buluşlar içerisinde ÖzÜ

akademisyenlerinin buluşları; 1 adet Altın, 3 adet Gümüş, 4 Adet Bronz Madalya almaya

hak kazandı. Ödül almaya hak kazanan değerli akademisyenlerimizi tebrik ederiz.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği 
Ulusal Kongresi Katılımı

27-28 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşen ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi

İşbirliği Ulusal Kongresi'ne, Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer O�si olarak   katılım

sağladık. Standımızda, akademisyenlerimizin geliştirdiği ürünler ve teknolojileri sergiledik.

İki gün boyunca bir çok panel ve söyleşinin düzenlendiği  etkinlikte, direktörümüz Dr. İsmail

Arı ''YAY Platformu Ön Sonuçları Değerlendirmesi'' panelinde panelist olarak yerini aldı.

Kapadokya Uluslararası IP 2019 Katılımı



ÖzÜ TTO, Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer O�si tarafından 05-07 Eylül 2019

tarihleri arasında beşincisi düzenlenen Kapadokya Uluslararası IP (Intellectual

Property/Fikri Mülkiyet) Günleri etkinliğine katılım sağladı. IP Günleri 2019 etkinliği

sırasında Türkiye'de yaşanan �kri mülkiyet hakları konusundaki sorunlar ve süreçlerde

yapılabilecek düzenlemeler, konunun profesyonelleri tarafından tartışıldı. Günümüzde

yaşanan hızlı teknolojik ilerleme ve yenilik içeren çalışmaların ekonomik kalkınmaya

etkisini arttırabilmek için �kri mülkiyet hakları hukukunun güçlü şekilde yapılanması çok

önemlidir ve buluşları teşvik ederek yabancı sermayeyi de ülkemize çekmesi açısından

milli kalkınma için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada ekosisteme değerli katkılar

sağlamak amacı ile gerçekleştirilen etkinlik sonunda yayınlanan sonuç raporu bu süreçte

yaşanan sorunların aşılması açısından önemli bir yol haritası olacaktır.

LeanLab Akademiden Girişime 
Yenilikçi Dönüşüm Programı

ÖzÜ TTO, akademik girişimciliğin, üniversite, kamu ve sanayi iş birliğine dayalı olarak

güçlendirilmesi için hali hazırda ticarileşme potansiyeline sahip �kri mülkiyet temelli bir

teknolojisi ya da hızlıca pazara erişebilecek iş �kri olan akademisyen ve doktora

öğrencilerine yönelik olarak ‘LeanLab Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programı’nı

hayata geçirmiştir.

Özyeğin Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi ortaklığında tasarlanan ve yürütülen program

kapsamında akademik girişimciler yalın girişimcilik teknikleri ile girişimcilik kaslarını ve iş

�kirlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği alınan programın 2019 yılında tamamlanan ilk

dönemi Özyeğin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Programa Özyeğin ve

Boğaziçi Üniversitelerinin yanı sıra Yeditepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sabancı

Üniversitesi gibi kurumlardan akademisyenler, doktora mezunları ve doktora öğrencileri

katılım göstermiştir.

Yoğun müşteri ziyaretleri ve mentor desteği ile zenginleştirilmiş, akademisyen ve

araştırmacıların bakış açılarını laboratuvarın ötesinde geliştirmeyi hede�eyen programın ilk

dönemi sonunda katılımcılardan olumlu geri dönüşler elde edilmiştir. Programda yer alan

katılımcıların bir kısmı farklı Uygulayıcı Kuruluşlar bünyesinde BİGG desteğinden

faydalanma olanağına da sahip olmuşlardır.

Mezzanine Talks



2019 yılında ÖzÜ TTO, “Mezzanine Talks’’ isimli bir buluşma serisi başlatmıştır. Bu

buluşmalar teknoloji, inovasyon, girişimcilik, sürdürülebilirlik gibi konulara odaklanmakta;

ÖzÜ TTO koordinasyonunda Girişimcilik Merkezi, Sürdürülebilir Kalkınma Platformu ve

OpenFab gibi ÖzÜ-X inovasyon merkezi birimleri başta olmak üzere tüm üniversiteye açık

olarak ayda bir kez düzenlenmektedir. Her buluşmada farklı bir konu özelinde ilgili

bölüm/birimden uzman, girişimci, araştırmacılar sunum yapmaktadır. Bu buluşmaların

amacı, TTO’nun diğer birimlerle olan etkileşim, işbirliği ve sinerjisini arttırmanın yanı sıra

inovasyon, girişimcilik vb. alanlarda güncel bilgi paylaşımı gerçekleştirerek ÖzÜ TTO

ekibinin profesyonel gelişimlerini desteklemektir. “Mezzanine Talks’’ buluşmaları birimler

arası iletişimi ve ekip motivasyonu arttırmada önemli katkılar sağlamıştır. 2019 yılında

gerçekleştirilen buluşmalarda sırasıyla; 

• Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi- Ticarileştirme Faaliyetleri (Elif Akbaş Şener)

• Sürdürülebilir Kalkınma Platformu ve Faaliyetleri (Okan Pala) 

• ÖzÜ Dijital Dönüşüm Merkezi (Ege Ceyhan)

• Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programı- LeanLab (Bilal Berkpınar)

• Dijital Dönüşüm ve Startup Dünyası (Serdar Urçar)

• Sosyal Girişimcilik & Toplumsal Yenilikçilik (Meriç Bıçakçıoğlu)

konuları ile ilgili konuşmalar yapılmıştır.

2020 Yılı Faaliyetleri

Marie Skłodowska-Curie Bireysel Bursları 2019

Marie Skłodowska-Curie Bireysel Bursları (MSCA IF) 2019 çağrısı kapsamında Dr. Öğretim

Üyemiz Derya Deniz’in başvurusu 98.6 puan alarak desteklenmeye hak kazandı.

Akademisyenimizi tebrik ediyoruz.

Newton Advanced Fellowships Programı Desteği

Bir hizmet veya uygulamadan insan deneyim kalitesini (hQoE) ölçmek, bağlama özgü ve

aynı derecede önemli olan bu metriklerin değerlerini hesaplamanın   herkesin kabul

edebileceği -resmi-  bir yolunu tanımlamayı gerektirir.  Bu nedenle ''İnsan Deneyim

Kalitesine Karşı Makine Deneyim Kalitesi: Video Uygulamalarında İçerik



Olmak'' projesinde hQoE ve makine deneyim kalitesinin (mQoE) metriklerinin tanımlanması

ve bunların  video uygulamalarındaki  hesaplama  metodlarının geliştirilmesi

amaçlanmaktadır. Elde edilecek sonuçların,  bu tür uygulamalardaki performansı QoE

açısından değerlendirmemize ve geliştirmemize yardımcı olması beklenmektedir. Özyeğin

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Ali Cengiz

Beğen’in yürütücüsü olduğu 24 aylık proje University College London ile işbirliği içerisinde

yürütülecek olup, proje çalışmaları  Royal Society’nin  Newton Advanced

Fellowshipsprogramı kapsamında desteklenecektir.

IP Friday Talks
ÖzÜ’nün ev sahipliğini yaptığı, LES Turkey Genel Sekreteri Mustafa Çakır

moderatörlüğünde düzenlenen Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer O�si ve Girişimcilik

Direktörü Dr. İsmail Arı, Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Takım Lideri Volkan Hamamcıoğlu ve

Arven İlaç Fikri Haklar Direktörü Ekrem Soylu’ nun konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte

“Sürdürülebilir Patent Porföy Yönetimi” başlığı altında Patent Portföy yönetiminde

sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak alınan önlemler ve yürütülen prosedürler

paylaşılmıştır.

Girişim Fabrikası Enerji Teknolojileri Buluşması

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından organize edilen Girişim Fabrikası Enerji

Teknolojileri Buluşması'nda girişimciler ile enerji sektörü profesyonelleri bir araya geldi.

Enerji dikeyinde teknolojiler geliştiren Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı

mezunları, Girişim Fabrikası girişimcileri, İSTKA destekli LeanLab programı mezunları ile

Özyeğin Üniversitesi araştırmacılarının sunumlar gerçekleştirdiği etkinliğe enerji

sektöründe faaliyette bulunan önemli kurumlar da katılım gösterdiler. Enerji sektörünün

teknoloji yatırımları hakkında bilgi edinen girişimciler, sektör bağlantılarını güçlendirme ve

sektörün ihtiyaçlarını tespit etme fırsatı da yakaladılar.

Sunumların ardından gerçekleştirilen birebir görüşmelerde girişimciler ve kurum



temsilcileri işbirlikleri hakkında görüştüler. Etkinliğe EnerjiSA, Borusan EnBW, Renesco

Enerji, Kastamonu Entegre ve Finberg kurumlarından temsilciler katılım gösterdiler.

3 Boyutlu Yazıcı ile Siperli Maske Üretimi

Bir süredir tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı Koronavirüs salgını için kolektif üretim için

gönüllü çalışan ekiplerden biri de Openfab oldu. Özyeğin Üniversitesi bünyesinde

girişimciliği ve maker kültürünü desteklemek amacıyla kurulan ortak üretim alanı olan

Openfab, başta sağlık çalışanlarının olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin kullanabileceği siperli

yüz maskesi üretimine başladı. Bugüne kadar alan içerisindeki 3 boyutlu yazıcıları ve

Makerlab Uzmanı A.Alp Çakıcı’nın kendi yapmış olduğu yazıcıları da kullanarak 1000 adet

siperlik üretmiş olup, büyük bir kısmını kolektif üretim ağı olan ‘3 Boyutlu Destek’

platformuna gönderdi. Openfab olarak bizi takip eden ya da bizimle temasa geçen ve

evlerinden üretim yapmak isteyen kişilerle bilgilerimizi paylaşarak bu hareketin

büyümesinde destek olundu. Bunun yanında üniversite kampüsü içerisinde güvenlik

çalışanlarından, sağlık çalışanlarına ve eko sistemden ihtiyaçlarını bizlerle paylaşanlara

siperli yüz maskesini üreterek, ulaştırmaya devam ediyoruz. Açık kaynakta paylaşılan baskı

modeli Openfab ekibi tarafından daha verimli baskı performansına getirildi, bunun yanında

ihtiyaç duyulan farklı tıbbi parçaların baskı denemelerine devam edilmektedir. Gelecek

talepler doğrultusunda üretime devam edilecektir. Konuyla ilgili detaylı soru ve

paylaşımlarınız için openfab@ozyegin.edu.tr adresinden ekip ile iletişime geçebilirsiniz.

COVID19 Pandemisi ve Sürdürülebilir Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Paneli Düzenlendi



ÖzÜ TTO tarafından "Covid-19 Pandemisi ve Sürdürülebilir Üniversite - Sanayi İşbirliği"

başlıklı  online  panel 78 kişinin katılımı ile 31.03.2020 tarihinde düzenlendi. ÖzÜ TTO ve

Girişimcilik Direktörü Dr. İsmail Arı, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin,

Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Duran, Novicor Danışmanlık Genel

Müdürü Melek Evirgen, KoçSistem AR-GE Yöneticisi Hale Gezgen, Sistem Global Denetim

Müdürü Engin Ayyılmaz etkinliğe panelist olarak katıldı. Her panelist kendi ekosistemi

özelinde son durum bilgisi paylaşarak, alınacak önlemler, yeni modeller ve çözümler  ile

çalışma faaliyetlerinin nasıl yürütebileceği konusunda paylaşımlarda bulundu.

''Biyoteknoloji Girişimcilerini Neler Bekliyor?'' Paneli Gerçekleştirildi

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından organize edilen Biyoteknoloji

Girişimcilerini Neler Bekliyor? başlıklı webinarda, COVID-19 salgını ile birlikte biyoteknoloji

girişimlerinin bu alanda yaratabilecekleri çözümlerin ve biyoteknoloji girişimi kuracaklara

yönelik tavsiyeler online olarak konuşuldu.

ÖzÜ TTO ve Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. İsmail Arı ve Girişimcilik Merkezi Proje

Yönetici Süha Soydan moderatörlüğünde gerçekleşti. "Adım Adım Biyogirişimcilik" kitabı

editörü Dr. Sevgi Salman Ünver, aynı kitabın yazarları arasında yer alan Erman Turan ve

Spirohome Kurucu Ortağı Merthan Öztürk de panelist olarak katılım gösterdi.

''Covid19 Sürecinde Yurtdışında Startup Olmak ve Pazarlama
Teknolojilerinin Geleceği'' Paneli Düzenlendi



Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından  17 Nisan tarihinde organize edilen

''Covid19 Sürecinde Yurtdışında Startup Olmak ve Pazarlama Teknolojilerinin Geleceği''

başlıklı webinarda,  Yurtdışında faaliyet gösteren Girişim Fabrikası girişimcilerinin

katılımıyla yurtdışına açılma, yurtdışında girişim kurma, salgının iş yapış şekillerine etkisi,

girişimlere sağlanan destekler ve pazarlama teknolojilerinin geleceği konuşuldu.

Canlı yayına Netmera Kurucu Ortak ve CTO'su Ahmet Başaran, Frizbit Kurucu Ortak &

CEO'su Ata Gür ve aynı zamanda Y Combinator mezunu da olan eBrandValue CEO'su Ayşe

Akçura katılım gösterdi.

''Covid19 Sürecinde Kadın Girişimciliği'' Paneli Gerçekleştirildi

Girişimcilik Merkezi Webinar serisinin ''Covid19  Sürecinde Kadın Girişimciliği' konulu

panelinde; karantina sürecinin kadın girişimcilere etkilerini, kadın girişimci olmanın

zorlukları ve avantajların konuşulduğu etkinlikte Özge Makina Genel Müdürü, Özge Kartal

Çetin ile Mycey Yönetici Ortağı Sezin Aksin konuk edildi. Webinar'da Özyeğin Üniversitesi

Girişimcilik Bölüm Başkanı Dr. Ahmet Murat Fiş Hocamız da katılım gösterdi.

Katılımcılar; kadın girişimcilerin kriz yönetimindeki becerileri; yeni normalde aldıkları

aksiyonlar ve geleceğe yönelik öngörülerini gibi başlıklarda deneyimlerini paylaştılar.
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