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HİSER KAPANIŞ ÇALIŞTAYI COMSOL MULTIPHYSICS EĞİTİM SEMİNERİ
Firmaların ve kümenin uluslararası arenada rekabet gücünün 
artırılması için ihtiyaçların tespit edildiği iki ay süren İhtiyaç 
Analizi çalışmasında; firmalar ile birebir görüşülüp detaylı 
analizler yapılarak, firmaların teknolojik ve insan kaynakları 
yetkinliği, pazardaki konumu, finansal ve satış/pazarlama 
yeterliliği gibi çeşitli konular değerlendirilmiştir.
12 Ekim 2017 Perşembe günü, Sakarya Teknokent Konferans 
Salonunda Sakarya BİT Kümesi firmalarının yoğun katılımıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte; Hacettepe-TTM tarafından ihtiyaç 
analizi çalışmaları sonucu hazırlamış oldukları raporda tespit 
edilen ihtiyaçların küme firmaları ile paylaşılması sağlanmıştır. 
Yoğun katılımlarından dolayı Sakarya BİT Kümesi Firmalarımı-
za teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz…

ETİ BİLGİSAYAR Ltd.'nin Ürün Müdürü Arda KOCAMAN'ın 
COMSOL Multiphysics'in kullanım alanlarını ve kabiliyetlerini 
anlattığı seminerimiz katılımcılarımızın yoğun ilgisiyle gerçekleş-
tirildi.

12.10.2017 16.10.2017
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GİRİŞİM ATÖLYESİ G-FAST HIZLANDIRMA
PROGRAMI YENİ DÖNEMİ BAŞLADI!

SAKARYA TEKNOKENT – ADAPTTO
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
TTO BULUŞMASINDA!

Girişimci hızlandırma desteği ile gelecek vaat eden girişimleri-
mizi bulundukları noktadan alarak kısa bir süre içerisinde 
hızlıca büyümesini amaçladığımız programda bugün ‘İş Modeli 
Geliştirme’ özelinde girişimcilerimize bilgi verilmekte ve soruları 
yanıtlanmaktadır. Katılım sağlayan tüm girişimcilerimize 
teşekkür eder, başarılar dileriz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Bakanlık, 
Tübitak ve TGB derneği katılımı ile gerçekleştireceğimiz 
Teknoloji Transfer Ofisleri buluşması bugün Yıldız Teknik 
Üniversitesi Teknopark’ta gerçekleştirildi.
5.TGB Zirvesi öncesi, Teknoloji Transfer Ofisleri bir araya 
gelerek ilk aşaması sona yaklaşan Teknoloji Transfer Ofisleri 
Destekleme Programı çerçevesinde güncel durumlarını ve 
gelecek planlarını tartışarak, Türkiye'de TTO'ların resmini ve yol 
haritalarını çıkartılacak olan TTO Buluşması Yıldız Teknik 
Üniversitesi Teknopark’ta gerçekleştirildi.

18.10.2017

20.10.2017

NAMIK KEMAL LİSESİ SAKARYA
TEKNOKENTİ ZİYARET ETTİ!
GAZİMAĞUSA – KKTC Namık Kemal Lisesi öğrencileri 
Sakarya Teknonekent ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında 
Genel Müdürümüz Prof. Dr. Tahsin ENGİN, teknokent ve TTO 
kavramlarının yanı sıra Ar-Ge’nin ve teknolojik çalışmaların 
öneminden bahsetti.

17.10.2017



ADAPTTO MOBİL FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİNDE

SAKARYA ANADOLU LİSESİ ZİYARETİ

GİRİŞİM ATOLYESİ G-FAST HIZLANDIRMA
EĞİTİMİNDE 2.HAFTA!

MANİSA TEKNOKENT’E ZİYARET

Proje destek programları ile ilgili olarak bilgilendirmek, proje 
fikirlerinizi birlikte değerlendirebilmek, proje fikirlerinizin 
olgunlaşmasında ve proje yazım aşamalarında akademisyenle-
rimize birebir destek vermeye devam ediyoruz..

Sakarya Anadolu Lisesi öğrencileri Sakarya Teknonekent 
ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında Sakarya Teknokent 
Genel Müdür Yardımcısı Bilal ÇİNİCİ, Sakarya Teknokent ve 
ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi’nde yapılan çalışmalardan 
bahsetti. Yapılan bilgilendirmenin ardından, Sakarya Tekno-
kent bünyesinde bulunan İnovar firması ziyaret edildi. Öğrenci-
lere bilişim sektörü hakkında bilgilendirmeler yapılarak, 
firmanın yapmış oldukları çalışmalar anlatıldı.

Girişimci hızlandırma desteği ile gelecek vaat eden girişimleri-
mizi bulundukları noktadan alarak kısa bir süre içerisinde 
hızlıca büyümesini amaçladığımız programda eğitimler ikinci 
haftasında da hız kesmeden devam ediyor. Eğitimin ikinici 
haftasında Adaptto – Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birim 
Koordinatörü İlhan ÖZSOY girişimcilerimize Fikri Sınai 
Mülkiyet Hakları eğitimi verdi. Eğitim sonrasında girişimcileri-
mizden fikirleri ile ilgili iş modeli oluşturmaları ve sunum 
yapmaları istenildi. Katılım sağlayan tüm girişimcilerimize 
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz..

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ ziyaret edildi. Kısa 
zamanda önemli gelişme gösteren Manisa Teknokenti ve 
yöneticilerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

23.10.2017  -  27.10.2017

24.10.2017

25.10.2017

26.10.2017
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ADAPTTO – ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
BİRİMİ FİRMA ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR!

KÜSİ KAPSAMINDA BAYLAN FİRMASINA ZİYARET

SEKTÖR KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YEKTAMAK FİRMASINA ZİYARET!

26 Ekim 2017 tarihinde Adaptto-ÜSİ kapsamında Kocaeli – 
Dilovası’nda bulunan DYO Boya Fabrikası Ar-Ge Merkezi 
ziyareti gerçekleştirildi. Keyifli bir sohbet eşliğinde ÜSİ kapsa-
mında sağladığımız destekler ve avantajlardan bahsedildi.

Ülkemizin en büyük su sayaçları üreticisi olan BAYLAN ile çok 
faydalı bir görüşme yapılarak olası KÜSİ projeleri değerlendi-
rildi. Misafirperverlikleri için firma sahibi İbrahim BAYLAN ve 
Ar-Ge personellerine çok teşekkür eder, çalışmalarında 
başarılar dileriz. 

Teknokent firmalarının, teknolojik ürün değerlendirme ve firma 
tarafından projelerinin değerlendirilmesi adına sektör kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi.

YEKTAMAK Makina ve Mühendislik firması kurucu ortakların-
dan İbrahim Bey ile Tübitak projelerini, Teknolojik Ürün 
Yatırım Destek Programında değerlendirmek üzere görüşme 
yapıldı.

26.10.2017

26.10.2017

27.10.2017

27.10.2017
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ISITECH FİRMASINA ZİYARET!

ADAPTTO DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

SAKARYA ERA KOLEJİ’NDEN
SAKARYA TEKNOKENTE ZİYARET!

SANTEK 2017 FUARI!

Isıtech firmasının ‘Katılaştırılmış Atıkları Bertaraf Prosesi’ 
uygulaması 1. ve 2. OSB Müdürleri ile Sakarya Teknokent Genel 
Müdürü eşliğinde gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi 
haftalık durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sakarya Era Koleji ortaokul öğrencilerinden oluşan 20 kişilik 
bir grup Sakarya Teknokent’i ziyaret etti. Sakarya Teknokent 
Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin ENGİN, Sakarya Teknokent-
te yapılan çalışmalardan, bilişimin ne olduğundan, gelece-
ğinden ve teknokent bünyesinde bulunan firmaların çalışma 
alanlarından bahsederek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Yapılan keyifli sohbetin ardından, öğrencilerin firmalarımız-
da gerçekleştirilen faaliyetleri yakından görebilmeleri için 
İnovar firması ziyaret edildi. Öğrencilere firmanın yapmış 
oldukları çalışmalar anlatıldı. Son olarak toplu fotoğraf 
çekimi yapılarak öğrencilerimiz okullarına uğurlandı.

SAKARYA TEKNOKENT - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 
SANTEK'17 - 4. DOĞU MARMARA SANAYİ VE TEKNO-
LOJİ FUARINDA!
2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında TÜYAP Kocaeli Kongre 
Merkezinde gerçekleştirilecek olan SANTEK'17 4.Doğu 
Marmara Sanayi ve Teknoloji fuarında Sakarya Teknokent 
ailesi olarak bizde yerimizi almış bulunmaktayız.
SANTEK'17 fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor，
Sakarya Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi olarak standımıza 
bekleriz…

27.10.2017

30.10.2017

31.10.2017

02.11.2017
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KÜSİ KAPSAMINDA SOIL ID İNŞAAT
BİRİMİ ZİYARETİ

GİRİŞİM ATOLYESİ G-FAST HIZLANDIRMA
EĞİTİMİNDE 3.HAFTA!

TÜRKİYE İHRACAT HAFTASI KATILIM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE
ADAPTTO DESTEĞİ!

Dünya izolasyon sektörünün vazgeçilmez çözüm ortağı olan 
SOIL-ID, ülkemizde üretim ve uygulama hizmetlerine başlaya-
rak sektöre yenilikler katmayı hedeflemiş ve SOIL ID İNŞAAT 
birimi ile Türkiye İnşaat sektörüne yenilikçi çözümler sunmaya 
devam eden SOIL-ID firmasına, Sakarya Üniversitesi İnşaat ve 
Kimya bölümlerinden 2 akademisyenimiz ile danışmanlık süreci 
başlatılmıştır.

Girişimci hızlandırma desteği ile gelecek vaat eden girişimle-
rimizi bulundukları noktadan alarak kısa bir süre içerisinde 
hızlıca büyümesini amaçladığımız programda eğitimlerimizin 
üçüncü haftasındayız.
Bu hafta Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü 
akademisyenlerinden Emine DEVELİ, Adaptto - Üniversite 
Sanayi İşbirliği Birimi Uzmanı Barbaros Gökhan Yüce, 
Serbest Mali Müşavir Zeynep KILIÇ girişimcilerimize kendi 
uzmanlık alanlarında eğitimler vererek, girişimcilerimizin 
sorularını yanıtladılar. Katılım sağlayan tüm girişimcilerimize 
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz..

Ekonomi Bakanlığı, destekli HİSER projemizin firmaları ile 
Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonuna katılım 
gösteriyoruz.

02.11.2017

02.11.2017

02.11.2017

ADAPTTO Proje Destek Biriminin bilgilendirme ve eğitim 
faaliyetleri sonucunda, TÜBİTAK 2209-A “Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 
kapsamında, Ekim ayında 51, 2017 yılı itibariyle toplamda 
58 proje başvurusu yapıldı. 58 proje içerisinde de 104 
öğrenci yürütücü ve araştırmacı olarak yer almaktadır. Tüm 
öğrencilerimize projelerinde başarılar dileriz.

06.11.2017
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SAKARYA TEKNOKENT VE SAÜ BİLGİSAYAR TOPLULUĞU İŞ BİRLİĞİ İLE HACKATHON
YARIŞMASI DÜZENLENDİ!

KÜSİ KAPSAMINDA ARABUS FİRMASINA ZİYARET

4M Teknolojinin ev sahipliğini yaptığı, Sakarya Teknokent ve 
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Öğrenci Topluluğu işbirliğinde 
üniversite öğrencileri bir araya gelerek, Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından daha 
önce tespit edilen bir problem üstünde üç gün boyunca 
eğlenceli ve verimli çalışma süresi geçirmelerine olanak 
sağlayan ‘Hackathon’ etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe en fazla üçer kişilik gruplar halinde katılan öğrenci-
ler, etkinlik süresi zarfında final turuna kalabilmek için 
kıyasıya yarıştılar. Final turuna çıkmaya hak kazanan gruplar 
ortaya atılan problemin üstünde 72 saat aralıksız çalışarak 
finale çıkmaya hak kazandılar. Final aşamasında, Sakarya 
Üniversitesinden davet edilen akademisyenler ve Sakarya 
Teknokent yazılım firmalarından oluşturulan jüri grubuna, üçer 
kişilik gruplar projelerini sundular. Sunumların ardından jürinin 
ortak kararı ile birinci seçilen grup ilan edildi. Final turuna 
çıkmaya hak kazanan tüm gruplara sürpriz hediyeler verildi.
Eğlenceli dakikaların yaşandığı yarışmada, değerli vakitlerini 
ayırarak teşrif eden Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim 
Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine, Sakarya Teknokent 
firmalarından; Elmas Teknoloji Firma Sahibi Mehmet Cahit 
Elmas’a, C1Soft Firma Sahibi İlhan Görgülü ’ye ve diğer tüm 
jüri üyeleri ile katılım gösteren tüm yarışmacı arkadaşlara 
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

06.11.2017

07.11.2017

Türkiye’de otomotiv mühendisliği alanında tamamlayıcı olarak 
geliştirmeye devam eden ve otomotiv sanayine katkıda 
bulunmak misyonu ile çalışmalarına devam eden AROBUS - 
Araç İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ADAPTTO - Üniversite 
Sanayi İşbirliği kapsamında ziyaret edildi.
Ziyarette, ÜSİ biriminin sağladığı hizmetlerden, Teknolojik Ürün 
Yatırım Destek Programı içeriğinden, proje danışmanlık 
desteğinden bahsedildi.

KÜSİ KAPSAMINDA UKİNOX FİRMASINA ZİYARET
09.11.2017

25 yıldır süregelen mükemmeliyetçi çalışmalar ile dünyada bir 
çok ülkede tüketicilerin güvendiği markalardan biri olan ve 
Ar-Ge yatırımlarını artırmaya önem vererek uluslararası 
pazarda köklü bir yer edinen UKİNOX - Ankastre Sistemleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti firmasına ADAPTTO - ÜSİ kapsamında 
ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyarette, ÜSİ biriminin sağlamış olduğu hizmetler ve proje 
yazım desteğinden, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programın-
dan, Ar-Ge Merkezi kurulumu aşamalarından ve Patent ile 
Ticarileştirme özelinde detaylı bilgiler verildi.



ADAPTTO PROJE DESTEK BİRİMİNDEN SAÜ TURİZM
FAKÜLTESİNE BİLGİLENDİRME

GİRİŞİM ATÖLYESİ G-FAST HIZLANDIRMA
EĞİTİMİNDE 4.HAFTA!

09.11.2017

09.11.2017

9 Kasım 2017 Perşembe günü Sakarya Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Akademisyenlerine ARDEB Projeleri ve AB Projeleri 
kapsamında bilgilendirme yapılmıştır. Katılım gösteren akade-
misyenlerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz…

Girişimci hızlandırma desteği ile gelecek vaat eden girişimleri-
mizi bulundukları noktadan alarak kısa bir süre içerisinde 
hızlıca büyümesini amaçladığımız programda eğitimlerimizin 
dördüncü haftasında da çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.
Bu hafta, Sakarya Teknokent firmalarında CAZ Bilişim firması 
ortaklarından Mentor Zafer GÜLER, iş fikri olan G-FAST 
Programına katılan girişimcilerimizi gruplar halinde alarak 
sunumlarını dinledi, çeşitli önerilerde bulundu. Katılım sağlayan 
tüm girişimcilerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar 
dileriz..

SAKARYA TEKNOKENT OLARAK ICT
PROPOSERS’DAY 2017 ETKİNLİĞİNDEYİZ!
10.11.2017

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından HİSER Projesi kapsamında 
desteklenen Sakarya Teknokent Bilişim Kümelenmesi, Sakarya 
Teknokent’te bulunan 22 üye firması ile faaliyetlerine devam 
ediyor. Sakarya Teknokent ‘Elli4BİT’ Kümesi bünyesinde bilgi ve 
iletişim teknolojileri alanında hizmet veren ve Ar-Ge faaliyetlerini 
sürdüren firmalardan oluşmaktadır. Oyun, Artırılmış Gerçeklik, 
Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Eğitim, Veri Madenciliği, e-Ticaret, 
Görüntü İşleme ve ERP Yönetim Sistemleri, Sakarya Teknokent 
Eli4BİT Kümesinin yoğunlaştığı sektörler arasında yer almaktadır.
Bu kapsamda faaliyetlerimize devam ediyoruz ve HİSER Projesi 
Sakarya Teknokent küme firmalarının uluslararası işbirliği ağları 
için proje fikirlerine ortak aradıkları, Avrupa Komisyonu tarafın-
dan Budapeşte/ Macaristan’da düzenlenen ICT Proposers’ Day 
2017 etkinliğine katılım gösteriyoruz. ICT 2018-2020 çalışma 
programı kapsamında işbirliklerini güçlendirme, etkin işbirlikleri 
kurma fırsatı yakaladığımız bu etkinlikte, Avrupa’dan akademis-
yenler, araştırmacılar, endüstri paydaşları, KOBİ’ler ve kamu 
çalışanları ile bir aradayız.
TÜBİTAK Seyahat Desteğinden faydalanarak katılım gösteren 
‘Elli4BİT’ Kümesi firmalarımız, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı 
2018-2020 çalışma programı kapsamındaki araştırma konuları 
özelinde proje fikirlerini sunuyorlar. Öncesinde, görüşmek istediği 
kurumlar ile F2F görüşmelerini organize eden firmalarımız, 
projelerine ortak arıyorlar veya projelerde ortak olarak yer almak 
için sunumlarını gerçekleştiriyorlar. 9
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Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 
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10

İZGİSOFT PROJE DEĞERLENDİRMESİ
20.11.2017

21.11.2017

21.11.2017

Sakarya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren İZGİSOFT 
Bilişim firmamıza ADAPTTO - ÜSİ kapsamında proje değer-
lendirmesi yapıldı. Ayrıca TEKNOKENT  ADAPTTO avantaj-
larından bahsedilerek, Teknolojik Ürün Yatırım Destek progra-
mı kapsamında bilgi verildi.

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİMİZ DEVAM EDİYOR!

ULUKOZA - 1512 BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Sakarya üniversitesi Sanayi İş Birliği Topluluğu , Metalurji ve 
Malzeme Bilimi Topluluğu, Makine Mühendisliği Topluluğu ve 
21 Gün 37 Derece İş Topluluğu başkanları ile toplantı gerçekleş-
tirildi. Girişimcilik özelinde sağlanan desteklerden bahsedildi.

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde 
girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için Uludağ Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmetleri 
sunduğu BİGG ULUKOZA hızlandırma programı başladı!
Sakarya Teknokent konferans salonunda etkinliğimiz öğrencile-
rimizin yoğun ilgisi ile devam ediyor!
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TÜBİTAK
2017 FİNAL SERGİSİ’NDE!

SAKARYA TEKNOKENT 3. GELENEKSEL KAN
BAĞIŞI ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
BÜYÜK BAŞARISI!

23.11.2017

23.11.2017

24.11.2017

Sakarya Üniversitesi Öğrencileri 20-22 Kasım 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır-
ma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığına (BİDEB) bağlı Yarışmalar Grubu tarafından 
üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 2238 
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması ve 2241 Sanayiye Yönelik 
Lisans Bitirme Tezleri Yarışması final sergisinde yerlerini aldı.
• OĞUZ KIRMAN- SANAYİDE FİNANSAL BİLİNCİN 
GELİŞTİRİLMESİ (2241- Süreç Geliştirme)
• ÜMİT GEDİK, LÜTFİ KARDEŞ, ALİ RIZA GÖRÜM 
-TÜBERKÜLLÜ RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT TASARIMI VE 
İMALATI (2241- Ürün Geliştirme)
• ÇAĞRI TAŞGEN, ARASH RAHİQ- GÖRÜNTÜ İŞLEME 
TABANLI YERLİ SMD DİZGİ MAKİNESİ TASARIMI 
(2238-Tekno Girişimcilik)
• EMİNE SARAÇ, UMUT AĞYÜZ – ENFEKSİYON TANISI-
NA YÖNELİK BİYOSENSÖR (2238-Temel Sektörler)
ADAPTTO-Teknoloji Transfer Ofisi olarak final sergisinde yer 
almaya hak kazanan öğrencileri ve danışman öğretim üyesini 
başarılarından dolayı kutlarız.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına (BİDEB) bağlı 
Yarışmalar Grubu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 
olarak düzenlenen 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik- Temel 
Sektörler kategorisinde; Emine SARAÇ, Umut AĞYÜZ ve 2241 
Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri - Ürün Geliştirme 
kategorisinde; Ümit GEDİK, Lütfi KARDEŞ, Ali Rıza GÖRÜM 
birincilik ödülüne layık görülmüştür.
ADAPTTO-Teknoloji Transfer Ofisi olarak birincilik ödülüne 
layık görülen öğrencileri ve danışman öğretim üyelerini tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğu gerçeğini benimsetmek ve bu 
konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla Sakarya Teknokent 
olarak, Türk Kızılay’ı ile ortak bir çalışma yürüterek başlattığı-
mız ve geleneksel hale gelen ‘SAKARYA TEKNOKENT KAN 
BAĞIŞLIYOR!’ etkinliğimizin üçüncüsü gerçekleştirildi. Renkli 
karelerin yakalandığı etkinliğimiz de gün sonunda sürpriz 
hediye çekilişi ile hediyeler sahiplerine verildi.
Kan bağışçılarımız ve kan ihtiyacı olan kişiler arasında 
gönüllülük bağını kurmak amacı ile gerçekleştirdiğimiz 
etkinliğimiz de duyarlı bağışçılarımızın göstermiş olduğu yoğun 
ilgiye çok teşekkür ederiz.
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COSME PROGRAMINA KATILIM

SAKARYA TEKNOKENT 3. GELENEKSEL KAHVALTISI
YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ! 

28.11.2017

28.11.2017

“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen 
Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon 
Kapasitesinin Artırılması” projesi kapsamında Ankara’da 
düzenlenen eğitime ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi olarak 
katılım gösteriyoruz.

Sakarya Teknokent tarafından geleneksel olarak düzenlenen kahvaltılı sinerji 
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sakarya Teknokent Yönetimi ve ADAPT-
TO Teknoloji Transfer Ofisi çalışanları aynı zamanda Teknokent içerisinde 
faaliyet gösteren AR-Ge firmalarının üst düzey yöneticileri katılmıştır.
Geleneksel olarak düzenlenen bu ayki sinerji toplantısında, Sakarya Tekno-
kent’in mevcut durumu, firmalara sunulan imkanlar ve Teknokent vergilendir-
me sistemindeki değişiklikler konularına değinen Sakarya Teknokent Genel 
Müdürü Prof. Dr. Tahsin ENGİN: “Sakarya Teknokent ailesinin her bir ferdi ile 
aynı ortamda tekrar buluşmak, bir araya gelmek bizler için mutluluk kaynağı-
dır. Sakarya Teknokent gün geçtikçe hızla büyüyen, gelişen ve kendi yaş 
kategorisinde güçlü bir teknokent olarak yoluna emin adımlar ile devam 
etmektedir. Bakanlığımızın teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmaları-
mıza sunduğu tüm imkânları verimli bir şekilde anlatmak ve kullanmak için 
teknoloji transfer ofisimiz ADAPTTO ekibimiz ile beraber yoğun çaba sarf 
ediyoruz. Sakarya Teknokent yeni hizmet binamızla beraber yeni bir heyecan 
ve ivme yakaladık. İnşallah 21 Aralık Perşembe günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü ’nün de katılacağı resmi açılış programını 
tertip edeceğiz. Siz değerli firmalarımızla bakanımızı buluşturmanın heyecanı 
ve mutluluğunu yaşıyoruz ” diye sözlerine devam etti.
Ayrıca toplantıda; vergi muafiyetleri alanında gerçekleştirilen değişikikler, T.C. 
Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen “Sakarya Teknokent Bilişim 
Kümelenmesi” konulu HİSER projesinin geldiği son durumu hakkında bilgi 
verildi. Teknokent bünyesindeki firmalarımıza daha hızlı fiber internet sağlayı-
cısı olmak için Metro Ethernet çalışmasından, Sakarya Teknokentte faaliyet 
gösteren bilişim firmalarının kalifiye eleman yönünde ihtiyaçlarına çözüm 
olmak için başlattığımız Tech-Academy Projesi kapsamından ve girişimcilerimi-
ze teknokent firmalarından mentor ve başlangıç hibe desteği verilmesi 
konularına değinildi.
Bu kapsamda yoğun katılım ile gerçekleşen sinerji toplantıları, firmaları kendi 
aralarında iş birliği sağlamalarına yönelik gerçekleştirilmeye devam edecektir. 
Katılım gösteren tüm firmalarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar 
dileriz.
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5. TGB ZİRVESİ
29.11.2017

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5. Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Zirvesi ve ödül töreninde yerimizi aldikBilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ endeks 
sonuçlarında kendi yaş kategorimizde bir basamak yükselerek 
beşinci sırada yer aldık, yükselerek gelişimimizi sürdürüyoruz..

SAKARYA TEKNOKENT 24 BASAMAK YÜKSELDİ
29.11.2017
Sakarya Teknokent, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknopark Performans Endeksi sonuçları-
na göre 7 basamak birden yükseldi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi Ankara’da gerçek-
leştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katıldığı zirvede, Türkiye’deki teknoparkların hem yaş 
grubuna göre hem de genel olarak başarı sıralamaları açıklandı.
Teknokent, 3 yılda 24 basamak yükseldi
Sakarya Teknokent, 2016 performans değerlemesi sıralamasında 7 basamak birden yükselerek Türkiye’deki en başarılı 
11’nci Teknopark oldu. 2010 yılından faaliyete geçen Sakarya Teknokent ayrıca 5 ile 10 yaş arası teknoparklar arasında 
da 1 sıra yükselerek, bu gruba giren 17 teknopark arasında en başarılı 5’nci Teknopark oldu. Böylece 2014 yılında 
34’üncü sırada yer alan Sakarya Teknokent, aradan geçen 3 yılda toplam 24 basamak yükselmiş oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Elmas şunları söyledi: “Ülkemizde an itibariyle 55’i faal 14’ü yapım aşamasında olan toplam 69 teknopark 
bulunmaktadır. Türkiye son 15 yılda teknopark sayısını 2’den bu seviyeye çıkardı. Bu teknoparklarda faaliyet gösteren 4 
bin 475 firmada 44 bin 580 Ar-Ge personeli görev yapıyor. Tüm bu gayretler ülkemizin 2023 vizyon hedeflerine 
ulaşmasında kilit rol oynuyor”
Sakarya Teknokent’in, açılışını 21 Aralık 2017’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katılımıyla 
yapacağı ek hizmet binasıyla toplam kapasitesini ikiye katlayacağının dile getiren Elmas, teknoparklar arasında tatlı 
bir rekabetin yaşandığı endeks sıralamasında hedeflerinin kalıcı olarak ilk 8-10 arasına girmek olduğunu ve buna çok 
yaklaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Bu başarıda öncelikle Sakarya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren 
ve sayıları 75’i bulan erken aşama Ar-Ge şirketlerinin yanı sıra Teknokent Genel Müdürümüz Prof. Dr. Tahsin Engin ve 
teknik ekibinin büyük payı var. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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ADAPTTO PROJE DESTEK BİRİMİ İLE AB PROJE
HAZIRLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

G-FAST HIZLANDIRMA PROGRAMI
FİNALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

01.12.2017

20.12.2017

Söğütlü Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Özgür Aygün 
ve Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Bekir Fatih Meral 
hocamız ile “Supporting Civil Society Dialogue Between EU 
and Turkey Grant Scheme (CSD-V)” kapsamında görüşmeler 
başlamıştır. ADAPTTO- Teknoloji Transfer Ofisi olarak 
program hazırlık sürecinde proje ekibine başarılar dileriz.

Sakarya Üniversitesi ADAPTTO bünyesinde yer alan Girişimci-
lik Atölyesi 18 Ekim- 8 Kasım G-FAST Hızlandırma kampının 
final etkinliğini 20 Aralık 2017 saat 15:00’de Teknokent 
Konferans salonunda gerçekleştirmiştir. G-FAST Kampına bu 
dönem 6 grup iş fikirleriyle katılmış olup, dönemi 5 grup 
başarıyla tamamlamıştır.
Final etkinliğinde jüri üyelerinin karşısına çıkan ekiplerimiz:
•Gamer Wing – (Doğan SORGUT, Oğuzhan AKBULUT, Erol 
DEMİRHAN)
•Fit Monday Box – (Verda ARAS, Berat AKÇE, Bahar 
ARSEVEN, Yunus TEMİNCE)
•Biletom – (Eyüp GÖZDERESİ, Uğur YETİŞGİN, M. Emin 
KORKMAZ, Boğaçhan KORKUSUZ, Cem ASMA)
•Spatcher – (Ömer SEZER)
Sakarya’da faaliyet gösteren FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri 
firması ve  Sakarya Teknokent’in girişimcilik gönüllüsü firmaları-
mızdan POLİSOFT Yazılım, CAZ Bilişim, OKZASOFT Bilişim 
ve C1SOFT Bilişim en iyi ilk üç iş fikrini belirlemek ve 3.000’er 
TL’lik Hibe desteği vermek için jüri olarak gönüllü olmuştur.
Grupların, 5’er dakikalık iş fikirlerinin paylaşımının ardından ve 
10’ar dakikalık soru-cevap kısmı sonunda jüri üyeleri sıkı bir 
değerlendirme gerçekleştirmiş olup iş fikirlerinin tamamına 
3.000’er TL‘lik hibe desteği verme kararı almıştır.
ADAPTTO ve Girişimcilik Atölyesi adına tüm jüri üyelerimize 
sonsuz teşekkürlerimizi sunar, genç girişimcilerimize start-up 
aşamasında hibe ödülleriyle başarılarının katlanarak devam 
etmesini dileriz.

6.ÖZEL SEKTÖR AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ
ZİRVESİ'NDE SAKARYA TEKNOKENT OLARAK
YERİMİZİ ALDIK!
20.12.2017
Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizde yapılan Ar-Ge ve Tasarım 
projelerinin sonunda ortaya çıkan yeni teknoloji ve çıktıların 
kamuoyu ile paylaşılması, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin 
sorunlarının tartışılması, başarılı Ar-Ge Merkezlerine ödül 
verilmesi ve yeni Ar-Ge ve Tasarım merkezi olan firmalara 
belge takdimi yapılması amacıyla "6. Özel Sektör Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezleri Zirvesi" Ankara Congresium'da gerçekleş-
mektedir.
Sakarya'da faaliyetlerine devam eden ve Türkiye’nin ilk ve tek 
treyler Ar-Ge merkezini kuran TIRSAN Treyler A.Ş. başarılı 
Ar-Ge Merkezi ödülüne layık görülmüştür. TIRSAN Ar-Ge 
Merkezimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz...



YENİ KULUÇKA BİNASI AÇILIŞ TÖRENİ
21.12.2017
BİNA AÇILIŞI
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Teknokent’in yeni kuluçka merkezi binasının açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün 
katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde bugün (21 Aralık 2017) gerçekleşen açılışa Bakan Özlü’nün yanısıra, bakan yardımcısı Doç. Dr. 
Hasan Ali Çelik, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta bir konuşma yapan Bakan Faruk Özlü, Sakarya Üniversitesi Teknokent’in başarılı çalışmaları yürüttüğünü kaydederek “Performans 
endeksleri sıralamasında 3 yıl içinde 24 basamak yükselerek 11. Sırada yer alan Sakarya Teknokentin bu başarısından büyük bir memnuniyet 
duyduk. 7 yıldır faaliyet gösteren Sakarya Teknokent’i 83 firma ve bu firmalarda çalışan 350 personel bulunuyor. Kuluçka merkezimizde ise 
daha şimdiden doluluk oranı yüzde 80’e gelmiş durumda. Henüz işin başında olan kuluçka merkezine böylesine yoğun bir talep olması 
mutluluk vericidir” ifadelerini kullandı.
İşsizliğin panzehiri girişimciliktir
Bakanlık olarak bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında bir çok destekte bulunduklarını belirten Bakan Özlü, “Kalkınmak, gelişmek ve zenginleş-
mek statik kalarak olunmaz. Dinamik olmamız, fikir üretmemiz gerekiyor. Çağımızda özellikle sanayi 4.0 olarak adlandırılan süreçte en önemli 
sermaye fikirdir. Şükürler olsunki fikir zengini bir ülkeyiz. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip bir ülkeyiz. Biz de bakanlık olarak her koşulda her 
şartta girişimciliği teşvik etmeye gayret edeceğiz. Çünkü işsizliğin panzehri girişimciliktir” diye konuştu.
Bakan Özlü konuşmasının devamında şunları söyledi;
“Bizim dönemimizde Japon mucizesinden söz edilirdi. Tabi bu zamanla değişti ve ortaya Kore hikayesi çıktı. İşte Koreliler şöyle atılım yaptı, 
şunu üretti. Bir kore mucizesi vardı. Bugünlerde de iş adamlarımız diyor ki Çin’e gittik orada çok değişik şeyler gördük. Bir Çin mucizesi var 
diyorlar. Bakın hep başkalarının başarı hikayelerini dinliyoruz. Artık bu teknoparklarımızda bir Türk mucizesi oluşturalım. Bir Türk mucizesi 
olsun. Bu yüzden teknoparkları çok önemsiyorum. Bir Türk mucizesi olacaksa emin olun bunun tek adresi teknoparklardır, üniversitelerimiz ve 
ar-gedir. Bu hedefe hep birlikte kenetlenmeliyiz. Bunun için çalışmalıyız.  Sakarya Teknokent ve kuluçka merkezinin ülkemizin fikir ve gelişim 
sermayesine önemli katkılar yapacağına yürekten inanıyorum”
Arge ve inovasyonun önemine değinen Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu konuşmasında şunları kaydetti:
“Ülkemizde öteden beri en büyük yakınmamız hiçbir sanayi ürünlerini üretmememizdi. Toplu iğneyi bile dışardan dışarıdan ithal etmemizdi. 
Ama son dönemde ihracattaki sanayi ürünlerinin payı gittikçe artıyor. Dışarıya ihraç ettiğimiz sanayi ürünlerimizin kıymeti de artıyor. Kum 
ihracatı yerine cam ihraç edersek çok daha pahalı, cam yerine gözlük camı ihraç edersek daha pahalı onun yerine de mercek camı ihraç 
edersek çok daha değerlidir ve çok daha büyük paralar kazanabiliriz. Arge ve inovasyon çok sık konuşulan kavramlardır. Arge parayı bilime 
çevirir, inovasyon ise bilimi paraya çevirir. Bu teknokentte hem arge hemde inovasyon ikisi birlikte olacak.
Üniversitelerimiz bilim adamı yetiştiriyor. Ancak bunu yakın zamana kadar sanayi ile teknoloji ile bu bilimsel bilgiyi günlük hayatımızı 
kolaylaştıran, ihracatımızı arttıran mamul maddelere ve malzemelere çevirme konusunda eksiklik vardı. Son dönemde çok şükür artık sanayi, 
üniversite ve üniversite eğitimi sırasında sadece teorik bilgi değil mezun olduğu anda işin başına geçecek donanıma sahip insanlar mezun 
ediyoruz. Bu bizim için büyük bir kazanım. Önce dışarıdan ithal ettiğimiz ürünleri Türkiye’de üretip döviz çıkışına mani olma çabamız artık bu 
evrende hiç bilinmeyen kimsenin daha önce icat etmediği birçok şeyleri yapıp ihraç eder duruma geliyoruz. Bunda üniversitemizin ve tekno-
kentlerimizin payı gittikçe artmaya başladı. İnşallah önümüzdeki dönemde birçok stratejik ürünleri kendisi imal edecek, kendisi bulacak ve 
ihraç edecek. Bunun ümidini yaşıyoruz.
Son dönemlerde Türkiye’nin gücünün ve çabasının farkında olan dış güçler bize sorun çıkarıyorlar. Türkiye’nin ayak seslerini hissediyor ve 
duyuyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde bakanımızın ve bakanlığımızın gayreti ile hükümetimizin bu uğurda vermiş olduğu destek ile çok 
daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum.” Çok hızlı yükselen bir trendimiz var teknokent binasının açılışı gerçekleştirildi. Bakan Faruk Özlü 
ve beraberindekiler daha sonra fuaye alanında firma stantlarını ziyaret etti. 15



Sakarya Üniversitesi Rektörü ve Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas üniversite olarak araştırma ve geliştir-
meye, üniversite-sanayi işbirliğine çok önem verdiklerini ifade etti. Elmas şunları söyledi:
“Üniversitemiz her zaman sayısal olarak eğitim öğretime ağırlık veren bir kurum oldu. Tabi bu eğitim öğretimi de dönüştürmek gerekiyor. Son 
yıllarda bakanlığımızın, hükümetimizin desteği ile üniversitemize araştırma konusunda büyük yatırımlar yapıldı. Yaptığımız diğer faaliyetlerle 
gerçekten bu bölgenin ve ülkemizin ihtiyacı olan bilginin üretime dönüşmesi konusunda bir eşik aşamasına geldik. Sakarya Üniversitesi 70. 
sıralardan 20. sıralara kadar geldi. Çok hızlı yükselen bir trendimiz var. Girişimcilik endeksi olsun, teknoloji endeksi olsun, projeler olsun. 
Sakarya Üniversitesi olarak, uygulamalı eğitime önem veriyoruz. Sanayinin ihtiyacı olan ara eleman açığını kapatmaya dönük Türkiye’de ilk 
olarak 3+1 uygulamalı eğitim modelini geliştirdi. Geliştirdiğimiz bu projeyi 5 yıldır başarıyla uyguluyoruz. 5 bine yakın firma ile anlaşmamız var. 
20 bine yakın öğrenci bu zamana kadar bundan yaralandı. Organize sanayi bölgelerinin yakınında bulunan yüksekokullarının buraya 
entegresi olabilir mi diye arzu ediyoruz. Çünkü amacımız sanayi ile birlikte bu yönetimiz içinde olmak.”
Doğu Marmarada tek
Konuşmasında Sakarya Teknokent ile ilgili bilgiler veren Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin şunları söyledi:
Selamladı. 2010 yılında şu anda ön kuluçka programını yürüttüğümüz yaklaşık 700 metrekarelik mütevazı bir alanda 12 tane startup ile 
başladığımız Sakarya teknokent maceramız Bakanlığımızın destekleriyle bugünkü modern yeni binasında 83 girişimci firmasıyla ve 400 
AR-GE ve destek personeliyle ülkemiz AR-GE Ve yenilik ekosisteminin en güçlü paydaşlarından biri haline gelmiştir. Sakarya Teknokent ayrıca 
ilimiz ve bölgemizdeki Ar-Ge ve kültürü geliştirme, üniversite sanayi işbirliğini tesis etme ve üniversitemizde yürütülen ekolojik bilgiyi sanayinin 
hizmetine sunma amacıyla bünyemizde bir teknoloji transfer ofisi kurmuş bulunuyoruz. Adaptto, 2014 yılında TÜBİTAK’tan 10 bin lira destek 
almaya hak kazanan ülkemizden 5 teknoloji transfer ofisinden biri olmuştur. Bu yönüyle Doğu Marmara’nın TÜBİTAK destekli tek teknoloji 
transfer ofisidir.
Bakanlığımız tarafından her yıl yapılan teknolojik geliştirme bölgeleri performans endeksinde Sakarya Teknokent 2014 yılında 63 teknopark 
arasından en hızlı yükseliş gösteren 2. Teknopark olarak ödüllendirilmiş ve 17. Sıraya yükselmiştir. Bu yıl açıklanan sonuçlara göre son 3 yılda 
toplamda 24 basamak yukarı çıkmışız. Böylelikle aslında Türkiye’de bir rekor kırmış durumdayız. Şuanda içerisinde bulunduğunuz Sakarya 
Teknokent Türkiye’nin en iyi 11. Bilim ve teknoloji parkıdır.
Sakarya Teknokent sadece 2016 yılında hain darbe kalkışmasına rağmen 13 milyon liralık bir ARGE satış geliri elde etmiştir. Yeni binamızda 
kapasite artışı ile birlikte ARGE gelirlerinin önümüzdeki yıl 20 milyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Sakarya Teknokent’te faaliyet gösteren 
firmaların yıllık ARGE gelirlerin 4 yıl öncesine göre 3 kat artmış olması devletimizin yaptığı yatırımların ne denli faydalı olduğunu da açıkça 
belirtiyor.
Yavuz Sultan Selim’in tarihe geçmiş ünlü öz deyişinde “Kılıcımızın ağzı kestikçe düşmanın gözü ondan ayrılmaz ve bizi göremez “ dediği gibi o 
tarihi kılıcın bugün açtığı yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayisidir. Bizler teknolojik bağımsızlık olmadan, tam bağımsızlığın mümkün 
olamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ülkemizdeki teknoloji geliştirme bölgelerine büyük bir sorumluluk düştüğünün de farkındayız. Sakarya 
Teknokent olarak ülkemiz savunma sanayinin ihtiyacı olan yerli ve milli motor teknolojilerini geliştirme hususunda kollarımızı sıvamış durumda-
yız. 2 önemli TÜBİTAK destekli projeyi de hayata geçirdik. Dronlarımız dünyaya satılmaktadır. Ülkemizin en önemli siber güvenlik firmaları 
bünyemizde yer alıyor.”
Konuşmaların ardından Teknokent binasının açılışı gerçekleştirildi. Bakan Faruk Özlü ve beraberindekiler daha sonra fuaye alanında firma 
stantlarını ziyaret etti.
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