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SUNUM Buluşmaları’nın üçüncüsü 19 Ekim’de gerçekleşti.

The third of the SUNUM Open Days took place on Oct 19.

SUNUM olarak alt yapımızı ve yetkinliklerimizi tanıtmak, paydaşlarımızın
hizmetlerden daha yaygın ve kapsamlı yararlanabilmesi amacıyla
düzenlediğimiz SUNUMBuluşmaları’nın üçüncüsü 19 Ekim'de gerçekleşti.

SUNUM Buluşmaları kapsamında alanının önde gelen firmalarından Miltaş
Nano, Perkin Elmer ve SGS Türkiye'den üst düzey katılımcıları ağırlamaktan
mutluluk duyduk. Etkinlik kapsamında SUNUM'un araştırmacıları, yüksek
teknolojili laboratuvarları, uluslararası standartlardaki hizmetleri ve
firmaların belirli Ar-Ge veya rutin test/analiz gereksinimlerine yönelik
çözümleri, çok disiplinli yaklaşımı ve yetkinlikleri hakkında firma yetkililerine
bilgi verdik ve olası iş birliği alanları konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

The third of the SUNUM Open Days, which we organize to introduce our
infrastructure and competencies and to enable our stakeholders to benefit
from our services more widely and comprehensively, took place on
October 19.

Within the scope of SUNUM Open Days, we were pleased to host
prominent participants from Miltaş Nano, Perkin Elmer and SGS Turkey.
During the event, we informed the company officials about SUNUM's
researchers, high-tech laboratories, services at international standards,
solutions for specific R&D or routine test/analysis requirements of
companies, multidisciplinary approach and competencies, and exchanged
views on possible areas of cooperation.
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UPF'22 - Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi'ne Çözüm Ortağı olarak destek
veren SUNUM, çevrim içi satış platformu e-Store'da fuar katılımcılarına %15
indirim sunuyor.

Ayrıntılı bilgi ve indirim için 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde ODTÜ'de
gerçekleşecek ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi'ndeki standımıza tüm
paydaşlarımızı bekleriz.

Supporting the UPF'22 - National Patent Fair and Congress as a Solution
Partner, SUNUM offers a 15% discount to the exhibitors on its online sales
platform e-Store.

For detailed information and discounts, we invite all our stakeholders to our
stand at the ÜSİMP National Patent Fair and Congress, which will take place
in ODTÜ on 22-23 November 2022.
.
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UPF’ 22 katılımcılarına e-Store’da %15 indirim

15% discount for UPF 22 participants from e-Store
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HPLC Cihazı Kullanıma Sunuluyor
HPLC Device is Available

SUNUM ileri teknolojik cihazlardan biri olan ve çözeltilerin kimyasal ayrım,
saflaştırma, tespit etme ve miktar belirlemesinde kullanılan HPLC cihazını
Kasım ayı itibariyle kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Bilgi & rezervasyon için: sunum-services@sabanciuniv.edu

SUNUM offers to users HPLC device, which is one of the advanced
technological devices, used in the chemical separation, purification,
determination and quantification of solutions, as of November.

For information & reservation: sunum-services@sabanciuniv.edu

Spin-SUNUM Buluşması

Spin-SUNUM Meeting

Spin-SUNUM girişimcileriyle, birlikte yola çıktığımız Spin-SUNUM
programının tamamlanmasının ardından geçen zamanda yapılan çalışmaları
değerlendirmek, işbirlikleri ve gelecek fırsatları üzerinde konuşmak amacıyla
bir araya geldik.

4 Ekim 2022 Salı günü SUNUM'da gerçekleşen toplantıya TarLab
Biyoteknoloji’den Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu, Soyl-Gel'den Ogeday
Rodop, Normactive'den Hürcan Atmaca ve Eren Gülümser, Lithorium
Mikroteknolojiler'den Gökhan Mehmetoğlu, Met İleri Teknoloji
Sistemleri'nden Murat Merdin ve Enwair Enerji Teknolojileri'nden Emre
Güney ile SUNUM Yönetimi, İş Geliştirme Ekibi'nin yanı sıra Doç. Dr. Serdal
Temel ve Mustafa Çakır da katıldı. Toplantı sonucu, ikili işbirliklerini artırarak
devametme yönünde değerlendirmeler yapıldı ve görüş birliğine varıldı.

We met with Spin-SUNUM entrepreneurs in order to evaluate studies
carried out after the completion of Spin-SUNUM program and to discuss
cooperation areas and opportunities. Prof. Ahu Altınkut Uncuoğlu from
TarLab Biotechnology, Ogeday Rodop from Soy-Gel, Hürcan Atmaca ve Eren
Gülümser from Normactive, Gökhan Mehmetoğlu from Lithorium
Microtechnologies, Murat Merdin from İleri Teknoloji Sistemleri, Emre
Güney from Enwair Enerji Teknolojileri, SUNUM management and business
development team, Assoc. Prof. Serdal Temel and Mustafa Çakır attended
the event held on the 4th of October at SUNUM premises. As a result of the
meeting, participants agreed to increase bilateral cooperation.

SSTEK'i SUNUM'da Ağırladık

We hosted SSTEK at SUNUM

7 Ekim'de, SSTEK'i SUNUM'da ağırladık. Kurum yetkililerine SUNUM'un
yetkinlikleri, olanakları ve araştırma konuları hakkında bilgiler verdik.
Kendilerine laboratuvarlarımızı tanıttık ve olası işbirlikleri için görüş
alışverişinde bulunduk.

We hosted SSTEK at SUNUM on October 7th. We gave information about
competencies, facilities and research topics of SUNUM to instution
officials. We introduced our laboratories to them and exchanged views on
possible collaborations.
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