Atatürk Üniversitesi ve ATA Teknokent,
Mimarlar ve Mühendisler Grubunun (MMG)
2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nde
Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG)’nun düzenlediği 2. Ar-Ge İnovasyon
Zirvesi ve Sergisi, İstanbul Lütﬁ Kırdar Kongre Merkezinde yapıldı.

S

anayici ve yatırımcı ile proje sahiplerini
aynı platformda buluşturarak projelerin
hızla yatırıma dönüşmesini amaçlayan zirve,
MMG Başkanı Osman BALTA’nın açılış konuşmasıyla başladı. Kalkınma Bakanı ve Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanın da katıldığı
zirvede, Türk sanayisinin geleceği adına vazgeçilmez olan Ar-Ge ve İnovasyon konularının
ele alınmasının herkes için hayati öneme
sahip olduğu ifade edildi.
Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Ömer ÇOMAKLI’nın talepleri doğrultusunda Atatürk Üniversitesi
ve ATA Teknokent
zirvede stant açarak,
Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinin ve Teknokent firmalarının hazırladıkları projeleri sergiledi. Sunulan projeler katılımcılar tarafından
büyük ilgi gördü. Üniversite ve firma temsilcileri
zirve boyunca katılımcılara hazırladıkları projeler
hakkında detaylı bilgi sundular. Birçok başarılı
projeyi gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi
AtaUni Racing (AUR) öğrenci kulübü de yeni
projelerini tanıtarak, yatırımcılardan yatırım
desteği talep ettiler. İki gün süren MMG ArGe ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi ikinci gün
düzenlenen panel ve sunumlarla tamamlandı.

3. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)
iş birliğinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
3. Koordinasyon Toplantısı 21-22 Ekim
2017 tarihlerinde Dokuz Eylül Teknopark
(DEPARK) ev sahipliğinde yapıldı.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)
arasında işbirliğinin geliştirilmesi; TGB’lerin bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen
koordinasyon toplantısına ATA Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Kazım
Yasin ÖZBEY katıldı.
Toplantı sonrası katılımcılar DEPARK
Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknopark firmalarını ziyaret etti.

EKONOMİ BAKANLIĞI
İHRACAT DESTEKLERİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ
ORHAN DELİGÖZ
ATA TEKNOKENT’İ ZİYARET
ETTİ
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GÜNEY KORE HEYETİ
ATA TEKNOKENT’İ
GEZDİ
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EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT
DESTEKLERİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ekonomi Bakanlığı'nın firmaların ihracat yapmalarına yönelik olarak verdiği hibe
destekleri eğitim semineri Ekonomi Bakanlığı uzmanının katılımı ile ATA Teknokent
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

DESTEK PATENT-ATA TTO
İSTİŞARE TOPLANTISI

A

çılış konuşmasını yapan ATA
Teknokent Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Recep SADELER
“2013 yılında kurduğumuz Teknoloji
Transfer Ofisini (ATA TTO) bölgesel
kalkınmanın önemli bir ara yüzü
olarak kurguladık. ATA TTO’yu,
akademik gücümüzün bölgenin
ekonomik kalkınmasına ve istihdam artışına yönelik üreteceği
projeleri uygulama alanına taşıyacak bir yapı olarak görüyoruz.
Bu bağlamda farklı Bakanlıkların
teşvik ve desteklerini bölgemiz girişimcilerine anlatmak için ATA
TTO bugünkü seminer programını
hazırladı. Faydalı olmasını temenni
ediyorum” dedi.

A

tatürk Üniversitesi’nin Fikri Mülkiyet Hakları kapasitesinin arttırılması için ATA Teknokent Toplantı
Salonu’nda istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Atatürk Üniversitesi’nin Fikri Mülkiyet Haklarında yol haritasının
güncellendiği toplantıya ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Recep SADELER, BAP Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Atilla
KESKİN, ATA TTO Direktörü Kazım
Yasin ÖZBEY, ATA TTO FSMH Uzmanı Büşra ÇOMAKLI, Destek Patent vekilleri, Hacı Osman AYVA-

LIOĞLU ve Burak ERGÜR katıldı.
Ayrıca Atatürk Üniversitesi Öğretim
Üyelerinden Doç. Dr. Mehtap KAVURMACI, Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU, Prof. Dr. Memnune
ŞENGÜL, Doç. Dr. Okan Tarık KOMESLİ devam eden patent süreçleri ile ilgili konuları Destek Patent
vekilleri ile birebir görüşerek fikir
alışverişinde bulundular. Prof. Dr.
Mükerrem KAYA ise patentlemeyi
düşündüğü fikrini sunarak patentleşme süreçleri hakkında patent
vekillerinden bilgi aldı.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren
firmaların devlet teşvik ve destek
programları hakkında yeterli bil-

giye sahip olmaları ve bu kapsamda kendilerine sunulan birçok
imkândan yararlanmaları amacı
ile gerçekleştirilen seminerde Ekonomi Bakanlığı Uzmanı Ahmet Burak EREN Teknoparklar 2015/8 sayılı
döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin
desteklenmesi hakkında devlet
destekleri, yurtdışı ofis ve tanıtım
destekleri, belgelendirme ve mobil
uygulama geliştirme konularındaki
destekler hakkında bilgi verdi.
Program sonrasında Ekonomi Bakanlığı Uzmanı Ahmet Burak EREN.
Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürü Hacı İbrahim BUĞDAYCI,
ATA Teknokent Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Recep SADELER
ATA Teknokent firmalarını ziyaret
ederek ihracat yapabilme kapasitelerini değerlendirdiler.

ERZURUM MİLLETVEKİLİ ORHAN DELİGÖZ
ATA TEKNOKENT’İ ZİYARET ETTİ
E

rzurum Milletvekili Orhan DELİGÖZ ATA Teknokent’i ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep SADELER’den ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA
TTO) çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Milletvekili
Orhan DELİGÖZ ve Prof. Dr. Recep SADELER son bir yıl içerisinde yasalaşmış olan Ar-Ge Reform Tasarısı, Fikri Mülkiyet
Yasası ve Üretim Reform Tasarısının bölgede daha etkinleştirilmesi hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
Özellikle yasalaşan Üretim Reform Paketinin yatırım ve üretimin önünü biraz daha açtığını, yatırımı hızlandıran ve yatırımda genel maliyetleri düşüren düzlemeler ihtiva ettiğini
vurgulayan Milletvekili Deligöz bu Üretim Reform Paketinin
üniversitelerin üretime ve inovasyona bilgi üretmesini teşvik
edeceğini ve hızlandıracağını da ekledi.

ATA TEKNOKENT TİM-TEB GİRİŞİM
EVİNİN 10. SUNA ADAY OLDU
Türkiye Ekonomi Bankası ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin ortak projesi olan TEB-TİM
“Girişim Evinin” 10.’sunun Erzurum ATA Teknokent’te kurulması için inceleme ve ön
görüşmeler yapmak üzere Erzurum’a gelen izleme heyeti Rektörümüz
Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI’yı makamında ziyaret etti.
ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

T

EB Girişim Bankacılığı Müdürü İbrahim COŞKUNER, TİM Kurumsal İletişim Koordinatörü
Okan İNCE, TEB Girişim Evi Danışmanı Mehmet
SANLI, DAİB Genel Sekreteri Murat KARAPINAR
ve ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Recep SADELER’den oluşan heyet, girişimcilik
konusunda yapılabilecek ortak işbirliklerini görüşmek üzere Rektörümüzle karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ömer
ÇOMAKLI yapılan ziyarette, “ Kurulacak olan Girişim Evinin yapacağı faaliyetlerin 3. Nesil Üniversite dönüşüm hedefimize ciddi katkıda bulunabileceğini belirterek, ekonomik değere dönüşmemiş bilginin yastık altındaki altına benzediğini bu yüzden akademik araştırmaların kesinlikle ekonomik faydaya dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda Atatürk Üniversitesi olarak elimizden gelenin daha fazlasının

yapılması gayreti içindeyiz. Girişim Evininde bu
bağlamda bize ciddi katkısı olacaktır” dedi.
TEB Girişim Bankacılığı Müdürü İbrahim COŞKUNER, “ Girişim Evi’nin TEB Girişim Bankacılığı
birimi bünyesinde yaklaşık dört yıl önce kurulduğunu, Girişim Evi’nin girişimcilere finansal hizmetlerinin yanı
sıra eğitim, mentörlük, danışmanlık, koçluk, kuluçka programı, networking, yatırımcı ilişkileri gibi katkılarda da bulunduğunu söyledi.
Girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeleri için her türlü fiziki ortamı
sağladıklarını da” ifade etti.
Heyet daha sonra Büyük Şehir
Belediye Başkanı Sayın Mehmet
SEKMEN ve ETSO Meclis Başkanı
Saim ÖZAKALI’nı makamlarında

Heyetin ATA Teknokenti ziyaretinde ise, ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep
SADELER “ DAİB ile birlikte uzun süredir TİM-TEB
Girişim Evininin Erzurum’da ATA Teknokent içerisinde kurulması için uğraşıyoruz. İlgilerinden
dolayı Sayın Rektörümüze, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal ŞENGEL ve Genel Sekreteri Murat KARAPINARA’a teşekkür ederim. İnşallah heyet
olumlu görüş beyan ederse Girişim Evinin 10.sunu
Teknokentimiz’de kurduracağız. Bu organizasyonla
birlikte bölgemizdeki Girişimcilere yönelik en
gelişmiş destekleri sunacağımızdan eminim”
dedi.
Ziyaret ATA Teknokent Müdür Yardımcısı Sayın
Kazım Yasin ÖZBEY’in ATA Teknokent Toplantı
Salonunda gerçekleştirdiği girişimciliğe yönelik
sunumu ile son buldu.

TÜRKİYE İŞ BANKASI YETKİLİLERİ
ATA TEKNOKENT’İ ZİYARET ETTİ
T

ürkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük
Bireysel Bankacılık Satış Bölümü Müdürü Hüseyin Emre YILMAZ, Müdür Yardımcısı
Derya ÖZKAN, Erzurum Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Müdürü Gökhan KAHRAMAN ve
Müdür Yardımcısı Bülent KILIÇ ATA Teknokent’i
ziyaret etti. “Gayri Menkul Sektörü ve Kentsel
Dönüşümde Bankaların Rolü” isimli toplantı
için Erzurum’da bulunan yetkililer ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep SADELER ve Müdür Yardımcısı Kazım
Yasin ÖZBEY ile karşılıklı görüş alışverişinde
bulundular. Sonrasında Teknokent ﬁrmalarını
gezen yetkililer ATA Teknokent Kral İlan Firma
sahibi Özcan Öner ile ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ettiler.

GÜNEY KORE HEYETİ
ATA TEKNOKENT’İ GEZDİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
VETERİNERLİK
FAKÜLTESİ
AKADEMİSYENLERİNE
PATENT SEMİNERİ
VERİLDİ

Ü

T

icari işbirlikleri yapmak üzere Erzurum’a gelen Güney Koreli işadamları ATA Teknokent’i ziyaret ederek Teknokent Müdür Yardımcısı Kazım Yasin ÖZBEY’den Teknokent ve Teknokent’te bulunan firmalar hakkında bilgi aldılar.

Erzurum’daki yatırım ortamını, potansiyelini yerinde görmek amacıyla Erzurum’a
ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Güney Kore Heyeti bu kapsamda Teknokent’te
bulunan firmalarla yakından ilgilendiklerini, oluşabilecek işbirliklerini değerlendirdiklerini söylediler.
Güney Kore Heyeti, 3 gün süren ziyaret boyunca Erzurum’un önemli kuruluşlarını
gezerek Erzurum’un yatırım ortamı, potansiyeli, yatırım yapacak yatırımcılar için
izin ve ruhsat işlemleri, ülkemizdeki teşvik mekanizmaları konularında bilgi aldı.

niversite bünyesinde görev alan akademisyenlerin
buluşlarını ne şekilde koruyabileceğini anlatan
eğitim semineri Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Patent hakkında genel
bilgiler verilen eğitimde akademisyenlerin patent
bilgi düzeylerinin yükseltilmesi amaçlandı. Eğitim sunumunu gerçekleştiren ATA TTO Uzmanı Büşra ÇOMAKLI özellikle buluşu olan akademisyenlerin hangi
buluşlara patent alabileceğini ve süreçlerin nasıl işlediğini anlatarak üniversitelerde patent bilincini yerleştirmeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Uzman Çomaklı
6769 sayılı Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile getirilen
değişiklikler hakkında bilgi verdi.

ATA TEKNOKENT FİRMASI
KHAN BİLİŞİM’DEN %100 YERLİ YAZILIM
Kurumsal iş zekası ve bilişim çözümleri hakkında faaliyet gösteren KHAN Yazılım ve Bilişim
Teknolojileri Pazarlama Direktörü Ümit ŞAHİN ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede Sayın
Şahin firmalarının genel anlamda kurumların yapmış oldukları pazarlama, yönetim, insan
kaynakları, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, pazar araştırmaları gibi faaliyetlerinin,
analiz ve takiplerini dijital ortamda gerçekleştirebilmelerine imkan sağlayan kalite
yönetimi, zaman yönetimi ve verimli işgücünün efektif olarak kullanılmasının sağlanmasını
hedefleyen ve tüm bunlar ile birlikte karar destek sistemlerini ve karmaşık veri çözümlerini
tek bir çatı altında toplayan %100 yerli iş zekası yazılımları geliştirmekte olduklarını belirtti.

A

yrıca Sayın Şahin tüm yazılımlarda %100 yerli
ve milli olunması gerektiğini vurgulayarak
şunları söyledi: “ Şirket olarak kurulduğumuz
günden bugüne kadar tek bir düşüncemiz var.
Sadece üretimde millileşmek ve yerli olmak yetmez. Ülke olarak tüm yazılımlarımızda da %100
milli ve yerli olmamız gerekli ki tam bağımsız
olabilelim. Bu sebepten dolayı biz ürettiğimiz ve
Ar-Ge çalışması yaptığımız tüm yazılımlarımızı
%100 yerli ve milli olarak geliştiriyoruz ve bu konuda büyük çaba sarfediyoruz.
Geçen yıl geliştirmiş olduğumuz; Kurumların
projelerinin başlangıç aşamasından başlayıp, onay,
muhasebe, izleme değerlendirme ve raporlama
gibi tüm aşamalarını içeren proje yönetim sistemi
bu yılın başından itibaren DAP idaresi tarafından
başarı ile kullanılmaktadır.

Bu yıl Nisan ayında bitirmiş olduğumuz Türkiye’de
ilk kez %100 yerli yazılım olarak tüm dosyalarınızı
yönetmenize, yedeklemenize ve paylaşımınıza
imkan sağlayan ROKH Dosya Yedekleme ve Paylaşım Sistemi ise Dünyaca bilinen ve kullanılan
Dropbox, google drive, one drive gibi devler ile
yarışacak kalite ve teknolojide olup onlardan
daha üstün bazı özelliklere sahiptir. ROKH Dosya
Yedekleme ve Paylaşım Sistemi bahsi geçen
ürünler gibi sadece bulut tabanlı değil, kurumsal
serverlarda da kullanılabilmesine imkan sağlayan
bir teknoloji ile geliştirilmiştir. Mobil doküman
tarama, kullanıcı yetkilendirmesi, grup paylaşımı
ve kurumsal serverlarda kullanılmasının da avantajı ile verilerini bulut tabanlı yedeklemek ve paylaşmak istemeyen tüm kamu ve özel sektör şirketleri tarafından talep görmekte ve tercih sebebi
olmaktadır.

dirme gibi birçok özelliğe sahip % 100 yerli iş
zekası yazılımımız ROKH BI, iş zekası ve raporlama
alanında ilk ve tek %100 yerli yazılım olarak 2.
AR-GE ve inovasyon zirvesinde ATA Teknokent
standı içinde AR-GE ve İnovasyon çalışması olarak
yer aldı. Zirve boyunca çok yoğun ilgi gören
ROKH BI iş zekası ve raporlama projemiz, bir çok
kurum tarafından beğenilerek, kurumlarında
kullanılması konusunda firmamız ile işbirliği yapmak istediklerini belirttiler.”

Şu an üzerinde çalıştığımız ve Ekim 2017 yılında
bitirmeyi planladığımız, bağımsız olarak tüm veri
tabanlarına bağlanabilme kabiliyeti ile bunları
analiz edebilme, raporlama ve zengin grafiklen-

MÜHENDİSLİK VE YAZILIM FİRMASI
TIEMECH’İ ZİYARET ETTİK
öncesinde hesaplamaya çalıştıklarını
ifade etti. Havalandırma, ısıtma, sıhhi
tesisat gibi inşaatın mekanik tesisat
kısmının özellikle hastane gibi inşaatlarda oldukça kompleks olduğunu
vurgulayan Güyen bu konuda mühendislik öğrencilerinden destek aldığını söyledi.

T

eknoGP Girişimci Destekleme Programı kapsamında ATA Teknokent bünyesinde kurulmuş
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleriyle
ülkemize katma değer sağlamayı amaç edinmiş
TieMech mühendislik ve yazılım firmasını ziyaret
ettik.
TieMech Firma sahibi Ufuk GÜYEN inşaat sektörü
mekanik tesisat alanında danışmanlık hizmeti
verdiklerini, bir inşaatın ne kadara mal olacağını,
ne kadar malzeme kullanılacağını projelendirerek

Ufuk GÜYEN “Bize başvuran öğrencilere gruplar halinde eğitim vermekteyiz
daha sonra saha ziyaretleri gerçekleştirerek öğrencilerin verilen eğitimi
pekiştirmelerini sağlıyoruz. Eğitimde
başarılı olan öğrenci arkadaşlarımızla
home ofis mantığıyla projeler üstünde
beraber çalışmaktayız. TieMech olarak öncelikli
amacımız ve faaliyet alanımız inşaat sektöründeki
teknolojik eksiklikleri günümüzün yeni nesil teknolojik imkanlarıyla tamamlayarak, sektör çalışanlarına hızlı ve verimli bir çalışma şekli sağlamaktır. Doğu Anadolu’da bu konuda oldukça
büyük bir açık vardı biz bu açığı kapattık, hatta
Batı’ya hizmet vermeye başladık. Son bir yıl içinde
KTÜ Farabi Çocuk Hastanesi, Bayburt Cami, Erzurum Palandöken Anadolu Lisesi, Ordu Stadyumu

gibi projeler içeren 60 proje gerçekleştirdik” dedi.
Ayrıca Güyen, üzerinde çalıştıkları Araştırma ve
Geliştirme ( Ar-Ge) çalışmaları olan MekCom
Software ile bu sektöre teknolojik fayda sağlayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: “MekCom’u
geliştirmemiz biraz zaman alacak ama bittiğinde
metraj hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir kişi bile
projesini MekCom’a yüklediğinde metraj hesabını
alabilecek.”

