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GİRİŞ
SUNUM, 2017 yılında 6550 Sayılı Kanun
kapsamında Kalkınma Bakanlığı’na bağlı br
Ulusal Araştırma Altyapısı olarak yeterllk
kazanmış dört merkezden br olarak
faalyetlern sosyo-ekonomk katma değer
yaratma hedef odağında sürdürmektedr.

Araştırma Stratejs Hedeﬂer yerel/bölgesel/ulusal kalkınma
hedeﬂer kapsamında kurgulanmış olan SUNUM’da proje konularının
seç m nde, araştırmaların ülken n ve yerel sanay n n ht yaçlarına ve
öncel kler ne yönel k, uluslararası yetk nl kte öncü n tel kte olması
hedeﬂenmekted r.
SUNUM, Sabancı Ünverstes Kampüsü çnde, yaratıcı m mar
tasarım konusunda özgün, görünürlüğü yüksek b r mekânda h zmet
vermekted r. Toplamda 7.400 m 2’l k b r alanda, nanoteknoloj ç n
gereken yüksek çözünürlüklü çok sayıda hassas teçh zatı ç nde
barındıran, 850 m 2 Tem z Oda dah l toplam 2,400 m 2 alana yayılmış
26 laboratuvar çermekted r. SUNUM altyapı ve mkânlarına sanal tur
(https://sunum360.sabancunv.edu) üzer nden ulaşılab lmekted r.
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Sanay ş brlklerne kurumsal yaklaşımı benmsemş olan SUNUM,
sektörel talepler n kurumsal olarak d nlenmes , çözüm ç n doğru
yetk nl klere sah p takımın oluşturulması, gerçekç projelend rmeler
ve uygun destek araçlarının bel rlenmes yol har tasıyla sanay
l şk ler n n koord nasyonunu lke ed nm şt r.

2020 yılından tbaren kurulmuş olan bu mekan zmaların desteğ ve
güncellenm ş stratej k hedeﬂer le sosyo-ekonom k katma değerlere
sah p çıktılar üretmeye odaklanılmıştır. SUNUM’un nanomalzemeler
ve nanofabr kasyon alanındak odaklı uzmanlığı le TRL 3-6 arası
çıktılar üreterek, bu çıktıları sektörel ş b rl kler le çok farklı
sektörlerdek uygulamalara uyarlayarak katma değer oluşturab lme
becer s , SUNUM’u benzerler nden farklılaştırmaktadır.
SUNUM, 2021 ve ötes hedeﬂer n yerl ve m ll çözümler üreteb len,
dışa bağımlılığı azaltan hracat odaklı ş rketlere sah p olma
ulusal pol t kası doğrultusunda kurgulamıştır. Bu kapsamda,
nanoteknoloj dek b r k m n kısa ve orta vadede ulusal değer
z nc r ndek kullanımının çeş tlend r lmes ç n f kr mülk yet n
l sanslanması veya b lg tabanlı f l z ş rketler n kurulması,
büyütülmes le araştırma sonuçlarının yerel ve uluslararası
pazarlarda doğru değerlerle t car leşt r lmes n hedeﬂemekted r.
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Fzksel konum olarak öneml sanay kuruluşlarına, teknopark ve
organ ze sanay bölgeler ne yakın olan SUNUM’un yönet m v zyonu
se stratej ve ş gel şt rme bakış açısı le pazar ht yaçlarına dönük
projeler üzer nden kaynak yönet m ne odaklıdır. N ha hedef
nanoteknoloj alanında ulusal/uluslararası düzlemlerde ve farklı
sektörlerde tüm paydaşlar tarafından tanınan b r “HUB” olmaktır.
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EKİP
Yönetm Kurulu

Danışma Kurulu

İcra Kurulu
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Müdür

Akademk Kadro
Tam Zamanlı / Yarı Zamanlı

Nanomalzeme
Sentez ve
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Nano Yapı
Tasarım ve Sentez
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Proje Yönetm

Satın Alma

İnsan Kaynakları

İş Gelştrme

Bakım-Onarım

Kalte

Tcarleştrme

IT

Prototp
Üretm

Araştırma
Hzmetler

Nanofabrkasyon

Byoteknoloj

İş Güvenlğ
Özel Malzeme
Üretm

İşletme Hzmetler
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İNSAN KAYNAKLARI
SUNUM’un toplam 130 kşlk nsan kaynaklarının ayrıntılı dökümü aşağıda sunulmuştur.
2021 tbar le 21’ tam zamanlı, 27’s yarı zamanlı, 11’ yurt dışı msafr, 14’ü yurt ç msafr, 9’u proje
destekl doktora sonrası araştırmacı ve 74’ü proje destekl bursyer olmak üzere 156 araştırmacı; 9’u
doktoralı teknk uzman olmak üzere 18 teknk personel; müdür dahl 3’ü yönetc, 2’s asstan, 6’sı dar
personel, olmak üzere 16 dar personel çalışmaktadır.
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08

11

15

Öğrenc
Dağılımları (kş)

18
21

16

Doktora
Yüksek Lsans
Lsans

93

25

SUNUM
ÇALIŞANLARI

27

(kş)

107

5
38

Araştırmacı
Dağılımları (kş)
Doktora Sonrası

50

Toplam Araştırmacı
Öğrenc
Teknk Uzman
İdar Kadro

Dğer Msafr
Tam Zamanlı
SU Yarı Zamanlı
Dğer Yarı Zamanlı
SU Msafr

31 Aralık 2021 tbaryle SUNUM İnsan Kaynakları
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KISACA TARİHÇE
2019

2009
Nanoteknoloj de daha
n tel kl araştırmalar
ç n ortak kullanıma açık
b r Araştırma Merkez
Kurulması G r ş m .

2012
Görünürlüğü yüksek,
özen lm ş ve prest jl
b r mekân le açılış.

6550 Sayılı Kanun
kapsamında Kalkınma
Bakanlığı Araştırma
Altyapıları Kurulu’nun
16/08/2017 tar hl 2017/1
Sayılı Karar le “Ulusal
Araştırma Altyapısı”
olarak beş yıl ç n yeterl l k
kazanması (Ağustos,
2017).

Süreçler n standard zasyonu
ve yen araştırmacıların
st hdamının gerçekleşt r lmes ,
stratej k ş b rl kler le
büyüme yaklaşımını
uygulamaya koyulması;
s stemat k kurgulanmış
süreçler ve yönet ş m s stem
le kurumsallaşmış b r yapı
olarak ve Frost&Sull van
f rması tarafından yapılan
“bench-mark ng” çalışması
le öz değerlend rmen n
tamamlanması.

2010

2018

2020

DPT ve Sabancı Vakfı
(35 M ll on USD Kaynak)
kaynakları le yatırım
(4 Haz ran 2010 tar hl
Resm Gazete’de
yayınlanan Yönetmel k le
SÜ bünyes nde Uygulama
Araştırma Merkez
kurulması).

Akadem k b r araştırma
merkez nden, sosyoekonom k katma değer
yaratab len “Odaklı ve
Sürdürüleb l r” b r merkeze
dönüşüm.

Stratej k planın
rev zyonunun
gerçekleşt r lmes ,
kurgulanmış süreç ve
mekan zmaların desteğ
ve güncellenm ş stratej k
hedeﬂer le sosyoekonom k katma değerlere
sah p çıktılar üretmeye
odaklanılması, sanay ve
uluslararası ş b rl kler
le stratej k yaklaşım ve
odaklanma çalışmaları ve
bu doğrultuda araştırmacı
ve tekn k kadronun
güçlend r lmes .

2015
SUNUM’un 6550
Sayılı “Araştırma
Altyapılarının
Desteklenmes ne
Da r Kanun”
ayrıcalıklarından
yararlanması kararı .

2021
Sürdürüleb l rl k hedeﬂ
yen çıktılara odaklanılması,
ürünleşme ve t car leşme ç n
yen modeller, sürdürüleb l rl k
ç n yen araçların
kurgulanması konularına
ağırlık ver lmes .

09

2017

2022

SUNUM’un yetk nl kler n n
ülke ve bölge ekonom s
göz önünde bulundurularak
sanay n n ht yaçlarına
dönük çeş tlend r lmes , tüm
b r mlerle sanay projeler
odaklı çalışmalara ağırlık
ver lmes , uluslararası
l şk lere odaklanılması,
e-Store ürün portföyünün ve
satış ağıının gel şt r lmes , dış
paydaşlara ver len h zmetler n
ler ye taşınması.
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MİSYON ve VİZYON
le YETKİ, GÖREV ve
SORUMLULUKLAR
MİSYON ve VİZYON
2018 yılında Yönetm Kurulu tarafından kabul
edlmş olan “Nanoteknolojde küresel blg ve
değer üreten br Türkye” vzyonu 2021 yılına
kadar korunmuştur.
“Ülkenn ekonom ve teknoloj poltkaları le uyumlu, alanlarında
evrensel geçerllğ olan çözümler üretmek çn başta Sabancı
Ünverstes olmak üzere, sanay ve akademk araştırma kuruluşlarının
öz yetknlklern öne çıkaran, uzun vadel ş brlkler le, çok dsplnl /
dsplnlerarası etkn araştırma ve gelştrme çalışmaları yaparak nsan
kaynağı, blg, fkr mülkyet, altyapılar ve benzer merkezler türeterek
katma değer yaratan, tüm paydaşlara açık, yetkn, sürekl gelşen örnek
br Nanoteknoloj Araştırma ve Uygulama Merkez olmak”

msyonu 2020 yılında tekrar değerlendrlmş ve “Nanoteknoloj
alanında, evrensel geçerllğ ve sosyo-ekonomk katma değer olan
ürünler ve hzmetler oluşturmak çn çok dsplnl / dsplnlerarası
verml ve etkn araştırma ve gelştrme çalışmaları yaparak, yetkn
nsan kaynağı, blg, teknoloj, fkr mülkyet, ayrı ya da ortak yen
altyapılar ve gerektğnde bunların yaygınlaştırılması çn grşmc
frmalar oluşturan, uzun vadel ş brlkler le paydaş sanay ve akademk
araştırma kuruluşlarının öz yetknlklern öne çıkartan ve gelşmelerne
katkıda bulunan, tüm paydaşlara açık, sürekl gelşen, sürdürüleblr,
küresel anlamda da örnek ve lder br Mükemmelyet Merkez olmak”
olarak yenlenmştr.
2021 yılında 2022-2027 dönem çn değşen htyaçlar ve olgunlaşan
SUNUM göz önüne alınarak tekrar tanımlanmış br vzyon ve msyon
fadeler benmsenmştr.
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SUNUM, nanoteknolojlern ülke çn öncelkl
sektörlere uygulamalarında ünverste – sanay
arasında etkn br arayüz oluşturan, Türkye’nn
en yetkn, uluslararası tanınırlığa sahp, tüm
kullanıcılara açık, örnek br “Ulusal Araştırma
Altyapısı” olarak kurgulanmıştır.

SUNUM bugün m syonu doğrultusunda, ülken n ekonom ve teknoloj
poltkaları le uyumlu alanlarında evrensel geçerl l ğ olan çözümler
üretmek ç n; başta Sabancı Ün vers tes olmak üzere, sanay ve
akadem k paydaşlarının öz yetknlklern öne çıkaran uzun vadel ş
brlkler le,
•

Akadem k özgürlükler dengel yöneten,

•

Çoklu adyet doğru kurgulayan,

•

Ün vers te ve sanay arasında etk n arayüz k ml ğ le tüm
kullanıcılara açık,

•

Dsplnlerarası / sektörler arası yaklaşımı ben msem ş,

•

Katma değerl çıktılara dönük çalışmalar le ekonomk değere
dönüşeb lecek b lg üreten ve

•

Uluslararası düzlemde öncü

br cazbe merkez olma yolunda lerlemektedr.

11

YETKİ GÖREV ve
SORUMLULUKLAR
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SUNUM’un faal yetler Araştırma, Hzmet, İş Brlkler, Arayüz
Fonksyonu, Katma Değer Yaratma, Eğtm olmak üzere altı ana başlıkta
toplanmaktadır:

Araştırma
•

Ün vers telerde yapılan çalışmaların desteklenmes le bu
dsplnlerarası ve çok dsplnl ortak çalışmaların yapılmasını
sağlayacak b r ortam oluşturulması,

•

Ülken n ve yerel sanay n n ht yaçlarına, öncel kler ne yönel k,
ülkenn ekonom ve teknoloj poltkaları le uyumlu alanlarda
uluslararası yetknlkte öncü araştırmalar yapılması.

Hzmet
Ün vers telerde yapılan çalışmaların desteklenmes le bu
d s pl nlerarası ve çok d s pl nl ortak çalışmaların yapılmasını
sağlayacak b r ortam oluşturulması,

•

Ülken n ve yerel sanay n n ht yaçlarına, öncel kler ne yönel k,
ülken n ekonom ve teknoloj pol t kaları le uyumlu alanlarda
uluslararası yetk nl kte öncü araştırmalar yapılması.
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•

İş Brlkler
•

Odak alanlarında seç len büyük kuruluşlarla çözüm ortaklığı,
stratej k ş b rl kler oluşturulması,

•

Sanay n n lg alanı kapsamında proje öner ler le sanay
ortaklıkları kurulması ve mevcut b lg b r k m n n sanay kontratlı
projeler le teknoloj hazırlık düzeyler n n artırılması ve araştırma
sonuçlarından sosyo-ekonom k katma değer yaratılması,

•

B lg ve tecrübe paylaşımı, sorunların tartışılması ve çözüm
gel şt r lmes , yen ürün, teknoloj ve buluşların tanıtılması ve ş
b rl ğ n n gel şt r lmes amacıyla ulusal ve uluslararası çalışma
platformları ve/veya ş b rl ğ ağlarının oluşturulmasında
öncülük yapılması, mevcut platformlara katılım sağlanması ve
sürdürülmeler ne etk n katkı ver lmes .

Arayüz Fonksyonu

Eğtm

•

Rekabet önces araştırma platformlarının tet klenmes ve
kurgulanması le akadem k ve sanay kuruluşları arasında uzun
vadel ş b rl kler n n sürdürülmes ,

•

Teknoloj k altyapısı le b lg b r k m n paylaşarak geleceğ n öncü
araştırmacılarının ve öğret m üyeler n n yet şt r lmes ne destek
ver lmes ,

•

Gel şt r len teknoloj ler le elde ed len sonuçların uygulayıcılara
aktarılmasına katkıda bulunulması, lg l kuruluşlar arasındak
koord nasyona yardımcı olunması ve teknoloj transfer süreçler ne
destek ver lmes .

•

Yurt ç ve yurt dışındak ün vers telerle projeler ve ş b rl kler
oluşturarak, lg l mevzuatın ve koşulların z n verd ğ ölçüde ulusal
ve uluslararası öğrenc /öğret m üyes ve araştırmacının m saf r
ed lmes ,

•

Çalışma konularında konferans, sem ner ve sempozyumlar
düzenlenmes .

Katma Değer Yaratma
•

Sosyo-ekonom k katma değer sağlayan nanoteknoloj k ürünler ve
nanoboyutta çözümler üret lmes ,

•

Ülken n ekonom k ve teknoloj k gel ş m n sağlayacak pol t kaları
le uyumlu alanlarda ve b lg tabanlı f kr mülk yete dayalı öncü
teknoloj ş rketler ve g r ş mc ler yaratılmasına destek ver lmes .
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SAYILARLA
SUNUM
PROJELER
Aktf Proje Sayısı
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Toplam Proje Sayısı

68

77

23

347

130

202

60

47

Kamu
Uluslararası İş Brlkl

Özel Sektör İş Brlkl

Kamu
Uluslararası İş Brlkl

Özel Sektör İş Brlkl
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PATENTLER

TOPLAM PATENT

85

Başvuru

27

Tescl

İMKÂNLAR

1084

Chaz

170

Hzmet

Ürünleşme
Çalışmaları

ETKİNLİKLER
SUNUM araştırmacı, tekn k ve dar
personel , 2021 dönem boyunca
toplamda 176 farklı eğ t m, kongre,
panel g b etk nl klere katılım
sağlamıştır.

YAYGIN
FARKINDALIK

15

50

E-Store
Ürünler

25
33

Düzenlenen
Etknlk

22

Konuşmacı
Olarak Katılım

67

İzleyc Olarak
Katılım

NanoOpen
Konferansları

11
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2022
ve ÖTESİ
16

SUNUM, 2021 yılında yürüttüğü faalyetler
üç temel başlık altında toplamıştır:
•

SUNUM’da sanay kuruluşları le ş b rl ğ ç nde yürütülen
projelerle mevcut araştırma çıktılarının Teknoloj Hazırlık
Sev yeler ’n n (Technology Read ness Level - TRL) artırılmasına
yönel k devam n tel ğ ndek projeler kurgulanmış, orta-uzun
vadede, TRL sevyes yükseltlmş teknolojlern lsanslanmaları
le ürünleşmeye dönük yol hartaları oluşturulmuştur.

•

Nanoteknoloj dek b r k m n kısa ve orta vadede ulusal değer
z nc r ndek kullanımının çeş tlend r lmes , yurt dışına bağımlı
olan ürünlern kamelernn gelştrlmes, ekos steme hızlı
entegrasyonları ve yen hracat kalemler yaratılması ç n flz
şrketlern doğmasına lderlk edlmes yönünde çalışmalar
yapılmıştır.

•

Ürün, protot p ve h zmet üret m (danışmanlık, eğ t m ve altyapı
kullanımı g b ) le başlayan ş b rl kler sonucu ekos stem
paydaşlarıyla yaratılarak “brlkte öğrenme ortamı” ç nde katma
değer üretecek uzun soluklu çalışmaların hayata geç r lmes ve
gelecek dönemlerdek fnansal ve kurumsal sürdürüleblrlğn
temellernn atılmasına yönelk faalyetler gerçekleştrlmştr.

SUNUM, yerl ve m ll çözümler üreteb len, dışa bağımlılığı azaltan
hracat odaklı ş rketlere sah p olma ulusal pol t kası doğrultusunda,
f kr mülk yet n l sanslanması veya b lg tabanlı f l z ş rketler n
kurulması, büyütülmes le araştırma sonuçlarının yerel ve uluslararası
pazarlarda doğru değerlerle t car leşt r lmes n hedeﬂemekted r.
Bu doğrultuda SUNUM, 2022 yılında da yürüteceğ çalışmalar le güçlü
yönler n kullanarak tehd tler fırsatlara dönüştürme ve fırsatları
kullanarak zayıf yönler n güçlend rme pol t kası le performansını
y leşt recekt r.
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TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloj Platformları
Çağrısı Kapsamındak Faalyetler

gel şt r lmes ” alanında yatayda ve d keyde her b r farklı son ürün ve
yan ürünlere g deb lecek şek lde kurgu yapılmıştır. Nanomalzemelere
dayanan m nyatürleşt r leb l r, kullanımı kolay, sağlam, endüstr yel
süreçlere uygun, değ ş k hassas yet sev yeler nde ve düşük mal yetl
algılayıcılar gel şmes n hedeﬂeyen bu rekabet önces Araştırma
Platformu’nda 22 kurum / kuruluştan 145 araştırmacı yer almaktadır
ve 65.4 M TL le desteklenmekted r.
1004 NANOSIS “Rekabet Önces Araştırma Platformu” projes ,
1 Şubat 2021 t bar le çalışmalarına başlamış ve Ağustos ayında
1. Gel şme Raporu kabul ed lm şt r.
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TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloj Platformları Çağrısı kapsamında,
APYÖK olarak SUNUM L derl ğ nde “Tümleş k, Ölçekleneb l r, İşlevsel
Nanoyapılar ve S stemler” başlıklı “Sağlık ç n tak p ve tanıya yönel k
hızlı, ekonom k ve özgün nanoteknoloj k b leşen, ürün ve s stemler n n

Platform’da 6 Araştırma Programı kapsamında; 8 Ün vers te, 7’s
Danışman/ H zmet Tedar kç s olmak üzere 12 Özel Sektör Kuruluşu ve
2 Kamu Araştırma Merkez ve 145 araştırmacı olmak üzere toplam 157
Özel ve Tüzel k ş yer almaktadır.
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REKABET ÖNCESİ İŞ BİRLİKLERİ - NANOSİS PLATFORMU
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NANOSİS Teknoloj Kazanım Yol Hartası, Yen l kç Nanomalzemeler,
İşlevsel Nanoyapılar ve Algılayıcılar, Nanoteknoloj k Aygıt ve
S stemler, Tümleş k Elektron k Devreler ve S stemler olmak üzere
bel rlenen dört temel odak teknoloj üzer ne oturtulmuştur.
Özell kle enfeks yonların erken teşh s ne odaklanmış v zyonu le
paydaşlarının altyapı, deney m ve nsan kaynaklarının önderl ğ nde,
nano-bazlı teknoloj lerle şlevselleşt r lm ş malzeme, yapı ve s stemler
le sağlık sektörü ç n tümleş k ve ölçekleneb l r ürün ve teknoloj ler
gel şt r lmes ne yönel k araştırmalar yürütülmekted r.

Rekabet önces araştırma platformlarına b r başka örnek olarak,
TÜBİTAK 1004 - 2. Çağrısı kapsamında “SÜRDÜRÜLEBİLİR
DÖNGÜSEL EKONOMİ İÇİN KATMA DEĞERLİ İLERİ NANOTEKNOLOJİK
MALZEMELER VE SİSTEMLER -L gnoNANO” başlıklı yen b r proje
kurgulanmaya başlanmıştır.
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Odak Teknolojler

•
•
•
•
•
•
•

Karbon malzemeler
Nanotüpler
Kuantum Noktalar
Aerojeller
Fonks yonel yüzeyler
Grafen ve benzer 2-B malzemeler
Nano b yomalzemeler

Yenlkç
Nanomalzemeler

İşlevsel
Nanoyapılar

NANOSİS
Nanoteknolojk
Aygıt ve Sstemler

Tümleşk
Sstemler
•
•
•
•

Akıllı ara yüzler ve membranlar
Fonks yonel yüzeyler
Üst dönüşüm nanoparçacıklar
İnce f lmler
Seç c b yoloj k ajanslar
Karbon h br t yapılar
Nanoteknoloj k sensör teknoloj ler
B yoloj k, k myasal gaz sensörler

•
•
•
•
•
•

Taşınab l r s stemler
G y leb l r s stemler
Elektron k-optoelektron k s stemler
B reyselleşt r lm ş akıllı örtüler
Esnek yamalar
Sağlıkta tak p ç n donanım

Tümleşk
Elektronk
Devreler

Yanal akış s stem
M kroakışkan s stem
P ezoelektr k sensör
Yüzek akust k dalga sensörü
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

İşaretlenen malzemeler n kullanıldığı k tleler
Yanal akış s stem
M kroakışkan s stemler
Elektrok myasal, nanofoton k p ezoelektr k
ve yüzek akust k dalga sensörler
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ÖZGÜN UYGULAMALAR
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SUNUM e-Store

SUNUM e-Store (https://sunumestore.com/), SUNUM desteğ
le yürütülen ve/veya tamamlanmış araştırmaların ve oluşan
yetk nl kler n n çıktıları olan prot p, ürün ve h zmetler n kullanıcılara
sunulduğu b r platform olarak kurgulanmıştır. SUNUM e-Store, ayrıca
araştırma çıktılarının t car leşt r lmes süreçler nde kullanıcı ve pazar
deney mler n n rdelenerek ürün ve h zmetler n gel şt r leb lmes ne
mkân verecek b r sanal kuluçkalık olarak da şlev görmekted r.

Akadem syenler n ve sanay sektörünün ht yaç duyduğu
nanoteknoloj k çözümler n sunulduğu çevr m ç satış platformu;
ürün, özel tasarım çözümler ve açık novasyon çer kler yle
nanomalzemelere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. e-Store, SUNUM’un
d s pl nlerarası yaklaşım le nanoteknoloj n n farklı sektörler ndek
uygulamaları olgunlaştırma çalışmalarında tamamlayıcı b r unsurdur.
Hâlen SUNUM e-Store’da farklı kategor lerde 50’den fazla ürün
bulunmaktadır.
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Seed-SUNUM
Araştırma Sonuçlarının
Tcarleştrlmes - ArTS Atölye
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SUNUM f kr mülk yet portföyünde bulunan teknoloj ler n t car
potans yeller n n araştırılmasına yönel k olarak kurgulanmış olan
“Araştırma Sonuçlarının T car leşt r lmes - ArT S Atölye” programı
5 N san – 21 Haz ran 2021 tar hler arasında gerçekleşt r lm şt r.
Programın amacı araştırma sonuçlarının çıktısı olan buluşun yen
b r bakış açısı le değerlend r lmes ve araştırmacının deney mler
dışındak uygulamalar ve pazarların ncelenmes becer ler n n
kazandırılmasıdır. G r ş mc l k eğ l m test sonuçlarına göre l sans,
l sansüstü öğrenc ler ve doktoralı araştırmacıların katılımcı olarak
kabul ed ld ğ program, teor k ve uygulamalı k bölümden oluşmuş ve
15 hafta devam etm şt r. 29 katılımcı Temmuz 2021’de sert f kalarını
almıştır.

Seed-SUNUM prot p gel şt rme model kapsamında, pazar talepler n n
rdelenmes le ürünleşme potans yel yüksek görülen araştırma
çıktılarının ürünleşme süreçler hızlandırılmaktadır. Bu süreçte, öz
kaynaklardan kanıtlama ve val dasyon amaçlı (Proof of concept)
kısıtlı b r bütçe ayrılmakta, ş n tanımı b r “ ç proje” formatına
sokulmaktadır. Bu süreçte yürütülen çalışmalar le olgunlaştırılan
çıktılar “g zl l k anlaşmaları” mzalanması akab nde lg leneb lecek
sanay paydaşları le paylaşılmakta ve ortaklık modeller le ürünleşme
hızlandırılmaktadır.
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Spn-SUNUM
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“Sp n-SUNUM” programı, nano ölçekl teknoloj lere sah p startup’lara yönel k olarak kurgulanmaktadır. Nanoteknoloj veya ler
malzemeler üzer ne odaklanmış ve son 5 yıl çer s nde kurulmuş /
kurulmakta olan start-up’ların kend Ar-Ge altyapılarını oluşturmak
ç n zaman ve kaynak harcamadan, mevcut mkânların desteğ le
daha hızlı pazara ulaşma olanağı sağlayacak b r programdır. Erken
aşamalardak der n teknoloj g r ş mler n bel rlenen h zmetlerle
destekleneceğ program ç n 2021 yılı p lot yıl olarak bel rlenm şt r .
1 Ağustos 2021 tar h nde lansmanı yapılan program sayes nde SUNUM
“sosyo-ekonom k katma değer yaratma” m syonu doğrultusunda
gel şecek, SUNUM araştırmacıları start-up’larla yakından çalışma
fırsatı elde edecek, bu bakış açısı le araştırma konuları mevcut ve
gelecek pazar ht yaçları le daha örtüşür hâle evr leb lecekt r. SUNUM
le b rl kte büyümek steyen “start-up”lara Sp n-SUNUM programı le
sunulan h zmetler:
•

F k rler n gel şt reb lmek ve daha gel şm ş protot pler üreterek
ver ler n doğrulamak ç n SUNUM altyapısının (c haz, laboratuvar,
tekn k uzman) ücrets z ve/veya nd r ml kullanımı,

•

SUNUM ş ve proje gel şt rme ek b desteğ le SUNUM
araştırmacılarına er ş m, ş b rl ğ ve danışmanlık,

•

SUNUM ş gel şt rme ek b desteğ le ürün gel şt rme, SUNUM ş
ekos stem ne er ş m, büyük f rmalar ve KOBİ’ler le eşleşme ve ş
b rl ğ mkânı,

•

Der n teknoloj lere yatırım yapan yatırımcılar le tanışma mkânı,

•

TÜBİTAK ve Avrupa Kom syonu fonlarından (EIC, Hor zon Europe)
yararlanmak ç n mentorluk,

•

Start-up’ın görünürlüğünün artması le yatırımcı ve yen ek p
üyeler bulab lme fırsatları.
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ALTYAPI
SUNUM, nanoteknoloj çn gereken yüksek
çözünürlüklü çok sayıda hassas teçhzatı
çnde barındıran, 850 m2 Temz Oda dahl
toplam 2.400 m2 alana yayılmış
26 laboratuvar çermektedr.
360º Sanal Tur
SUNUM’u çevrmç zyaret etmek çn
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1. HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI (G168): Bu laboratuvar kanser,
Parknson, Alzhemer, kalıtsal hastalıklar gb pek çok hastalığa sebep
olan mutasyona uğramış genlern, protenlern ve bunların sebepler
le bu hastalıklara karşı sunulacak alternatf tedav metotlarının
araştırıldığı br laboratuvardır. Laboratuvarda öncelkl olarak
hastalık şüphes taşıdığı düşünülen nsanların dokularından ve/
veya organlarından canlı hücreler alınır ve bu hücreler kontrollü br
şeklde doğal çevrelernn dışında br ortamda belrl br sayıya kadar
çoğaltılır. Bu çoğaltma şlemne “hücre kültürü” adı verlr. Daha
sonra, çoğaltılan hücreler kullanılarak hastalıkların oluşum sebepler
ve tedavlerne yönelk araştırmalar gerçekleştrlr.

3. ÜÇ BOYUTLU SİSTEM TASARIM LABORATUVARI (G157-B):
Laboratuvarda 2 adet üç boyutlu yazıcı bulunmaktadır. Reçne
bazlı polmerk malzeme kullanılarak üç boyutlu tasarımlar bu
sstemlerde yazdırılmaktadır. Laboratuvarda ayrıca Mcro-CT
chazı bulunmaktadır. Bu chaz le dş, kemk, polmer gb çok farklı
malzemelern üç boyutlu çekmler X-Ray ışınları le yapılmakta
olup malzemelere yönelk gözenek yapısı/dağılımı vb. blgler
ednlmektedr.

2. ÜÇ BOYUTLU BİYO-SİSTEM TASARIM LABORATUVARI (G157-A):
Laboratuvarda canlı hücreler kullanılarak üç boyutlu byo yazıcı
yöntem le yapay doku üretm gerçekleştrlmektedr. Bunun çn
öncelkl olarak blgsayar ortamında basımı yapılacak olan organ MR,
Mcro-CT yöntemler le modellenmekte ve daha sonra da basım şlem
gerçekleştrlmektedr.

5. ELECTROSPİNİNG LABORATUVARI (G156): Bu laboratuvarda
“electrospnng” yöntem kullanılarak, çeştl polmerlerden
farklı fber malzemeler üretlmektedr. Bu fberler, kumaş benzer
malzemelern daha yüksek performanslı ürünler elde edleblmes çn
gelştrlmektedr.

4. SUNUM & MERCK LABORATUVARI (G153): Bu laboratuvarda
MERCK frması tarafından terapötk proten gelştrlmes ve
byobenzer ürün çalışmaları yapılmaktadır.

6. NANOMANYETİZMA LABORATUVARI (G152): Türkye’de
görüleblecek ender, hatta tek laboratuvarlardan br olan bu
laboratuvarda düşük sıcaklıklara (yaklaşık -272.9 oC) neblen ve
yüksek manyetk alanlarda (12 T-14 T) çalışan dört adet “Cryostat”
adı verlen chaz bulunmaktadır. Bu chazlar çnde, üretlen aygıtların
yüksek hassasyetle AC veya DC yük taşınım ölçümler yapılmaktadır.
Süper letkenler, yarı letkenler, metaller gb farklı malzemelern
ölçümler yapılmaktadır.
7. ENERJİ VE YÜZEY KİMYASI LABORATUVARI (G150): L-yon
pller gb yüksek performanslı şarj edleblen pllern gelştrlmes,
üretlmes ve testlernn yapılması gb çalışmaların yanı sıra enerj
alanında öneml br yere sahp olan hdrojen gazının üretlmesnde
kullanılan katalzör malzemelern (metal ve karbon temell) üretmne
yönelk çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlardır.
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11. BİYOMEKATRONİK LABORATUVARI (G166-B): Laporoskop k
ve robot k cerrah de kullanılmak üzere aygıtların gel şt r ld ğ
laboratuvardır. Bunların yanında kanser başta olmak üzere
m krob yoloj ve b tk b yoloj s alanında da çalışmalar
yürütülmekted r. Akışkan d nam ğ temel kullanılarak, tem z odada
üret len m kro kanallar le hücre ayrıştırma (cell seperat on) g b
çalışmalar yapılmaktadır.
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12. ENERJİ LABORATUVARI (G160): Bu laboratuvarda
pol mer elektrol t membran (PEM) h drojen yakıt hücreler n n
performanslarının arttırılması konusunda membran, katal zör, gaz
d füzyon tabakası ve elektrot g b her türlü ara yapının gel şt r lmes
ve üret lmes yapılmaktadır. Bununla b rl lkte yakıt hücre testler de
bu laboratuvarda gerçekleşt r lmekted r.

8. ENERJİ LABORATUVARI (G155): Bu laboratuvarda Bor N trür
benzer gel şm ş malzemeler n CVD yöntem yle büyütülmes ve
pol merler n d p-coat ng yöntem yle nce f lm olarak kaplanması
çalışmaları yapılmaktadır.

9. BİYOLOJİ / BYOKIMYA LABORATUVARLARI (G154, G158, G159 ):
Başta kanser olmak üzere nad r hastalıkların tanısında kullanılmak
üzere b yosensörler n ve laçların gel şt r ld ğ b r laboratuvardır.
Laboratuvarda ayrıca ülkem zde yet şen buğday, fındık g b t car
tarım ürünler n n değ şen kl m koşulları karşısındak d rençler n n
arttırılmasına yönel k çalışmalar da yürütülmekted r.

10. DOKU VE REJANERATİF MÜHENDİSLİK LABORATUVARI
(G164): Gen terap s ve kanser mmünoterap s alanında çalışmalar
yürütülmekted r. Laboratuvarda kütle spektroskop s c hazı le k ş ye
özel üret len kanser laçlarının k myasal yapıları aydınlatılmaktadır.

13. MİKROAKIŞKANLAR LABORATUVARI (G166): Bu laboratuvarda;
nsan organ yapıları m kro boyutlarda “organ-on-ch p” adı ver len
aygıtlar olarak tasarlanmakta ve kanser başta olmak üzere çeş tl
hastalıkların tedav s nde gel şt r len laçlar test ed lmekted r. Bu
yöntem; mevcut hayvan deneyler n n önüne geç lmes n sağlarken
d ğer taraftan k ş ye özel laçların da gel şt r lmes ne olanak
sağlamaktadır. Laboratuvarda bu araştırmaların yanı sıra yen nes l
m kro soğutucu ve m kro akışkanların gel şt r lmes ve ısı transfer
konularında da çalışmalar yürütülmekted r.

14. İLERİ MİKROSKOP TEKNİKLERİ ODASI (G161 ve G163): Laboratuvar
çer s nde yüksek çözünürlüğe sah p “Konfokal M kroskop” ve “Canlı
Hücre Görüntüleme” c hazları bulunmaktadır. Bu c hazlar sayes nde,
hücreler n gel şt r len laçlar le olan etk leş mler gözlemleneb lmekte
ve canlı hücreler n f zyoloj k şlevler gerçek zamanlı olarak uzun sürel
tak p ed leb lmekted r.
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15. YANKISIZ ODA (G165):
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Duvarları f berglas malzemeden yapılmış olan üçgen formlu
çıkıntılarla dışarıdan gelen ses dalgaları tamamen yutularak
oda sesten zole hale get r lm ş olur. Bu odalarda w reless, radar
s stemler , anten s stemler g b farklı aygıtların yayınlamış olduğu
dalgalar oldukça hassas b r şek lde ölçülür.
16. ÖLÇME GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI - HRTEM, SEM, FIB
(G148 ve G149): Laboratuvarda, malzemeler yüksek büyütmelerde
görüntülemek, kr stal yapılarını tay n etmek ve k myasal b leş mler n
anal z etmek amacı le Yüksek Çözünürlüklü Geç r ml Elektron
M kroskopu (HR-TEM) ve Taramalı Elektron M kroskopu (SEM)
s stemler yer almaktadır. Laboratuvarda bulunan FIB-SEM platformu
se odaklanmış yon ve elektronları kullanarak, TEM numunes
hazırlama, nanoyapılandırma ve 3B kes tleme-görüntüleme-k myasal
anal z g b uygulamalarda kullanılan b r proses m kroskobudur. HRTEM, ülkem zde bulunan ender c hazlardan olup, bu m kroskop le
malzemeler n atom k sev yelerde görüntülenmes ve k myasal anal z
mümkün olmaktadır. SEM le malzemeler ç n m kro ve nano ölçekte
görüntüleme ve k myasal anal z yapılmaktadır. FIB-SEM platformu le,

HRTEM’de anal z yapılacak olan malzeme, nanometr k sev yelerde
(100 nm ve altı) sten len bölgeler nden nce f lmlere kes tlenmekte
olup, bu lameller daha sonra uygun aparatlara aktarılmakta ve HRTEM
ncelemeler ç n uygun hale get r lmekted r. Ayrıca nanoyapılandırma,
nano şleme ve elektron- yon tomograf s şlemler bu platform
yardımıyla yürütülmekted r.
17. CLEAN ROOM (TEMİZ ODA): SUNUM’un en gen ş alana sah p
laboratuvarı olup toplam alanı 850 m 2’d r. Çeş tl şlemlere yönel k
olarak tasarlanmış karşılıklı laboratuvarlardan meydana gelmekted r.
Bu laboratuvar s stem çer s nde let ş m, savunma sanay , sağlık
g b farklı alanlarda kullanılmak üzere nanometre büyüklükten
m krometre büyüklüğe kadar çok çeş tl yapılar üret leb lmekted r. Bu
odalarda 1 m3’lük hac mlerde bu parçacık sayıları 1000, 10000, 100000
mertebes nde m ktarlarda olup, bu sayılara göre sınıﬂanmaktadır.
Bu sayede nanometre ve/veya m krometre büyüklüklerde ( nsan
saç tel nden oldukça küçük boyutlarda) üret len bu yapıların havada
bulunan 0.5 m kron büyüklüğündek tozlardan en az sev yede
etk lenmes sağlanılmaktadır.

Faal yet Raporu | 2021

19. İNCE FİLM KAPLAMA ODASI (G139): Odada yer alan elektron
demet ve termal buharlaştırma c hazı le Cr, Au, Al, Cu g b pek çok
metal n farklı yüzeylere μm sev yes ne kadar kaplanılması sağlanır.
Ayrıca odada bulunan Yüzey Prof lometre ve Ell psometre s stemler
le kaplanan nce f lmler n karakter zasyonları da yapılab lmekted r.
20. KURU AŞINDIRMA (RIE) ODASI (G133): Oda çer s nde k adet
RIE s stem mevcut olup bu s stemler metal, cam g b yüzeyler n
aşındırılmasında kullanılmaktadır. Temel olarak farklı türdek
gazların s stem çer s nde plazma oluşturması ve bu plazmanın
sten len yüzey aşındırması prens b ne göre çalışır. Oda çer s nde
y ne aşındırma amaçlı kullanılan “plazma asher” s stem le sten len
b r yüzeyde s l kon temell tabakalar büyütmek amacıyla kullanılan
PECVD s stem bulunmaktadır.
21. ISLAK İŞLEMLER ODASI (G141) : Her türlü k myasal şlem n
yapıldığı odadır. Oda çer s nde ayrıca s l kon, cam g b yüzeyler n
sten len boyutlarda hassas b r şek lde kes lmes n sağlayan “Pul
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18. SARI ODA (Yellow Room) (G131): Class 100 (ISO 5) olarak tab r
ed len sınıfta b r tem z odadır. En temel hal yle cam, s l kon g b
yüzeylere 2um çözünürlüğe kadar şablon çıkartma (l thography)
şlem yapılmaktadır. Bu amaçla da “ Mask Al gner” adı ver len ve UV
ışığı le çalışan s stem kullanılmaktadır. L tograf şlem nde kullanılan
reç neler UV ışığına karşı hassastır. Görünür ışıktan UV dalga
boylarının f ltrelenmes sonucunda odanın aydınlatması sarı renkl d r.
L tograf şlem n n yapılacağı yüzey öncel kl olarak UV ışığına duyarlı
pol mer le kaplanır. Daha sonra, oluşturulmak stenen şablona göre
pol mer n bazı kısımları önceden bel rlenen sürelerde UV ışığa maruz
bırakılır. Son olarak, fotoğrafçılıktak ne benzer olarak reç nen n UV
ışığa maruz kalan kısımlarının çözüneb ld ğ özel k myasalın çer s ne
bırakılır. Böylece sten len şablonlama şlem gerçekleşt r lm ş olur.
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Kes c ” (D c ng Saw) bulunmaktadır. Y ne oda çer s nde ELMAS
projes kapsamında alınan “glove box” s stem bulunmaktadır. Bu
s stem bünyes nde kaplama c hazlarını çermekte olup altın, krom g b
metaller le ışıma özell ğ gösteren çeş tl organ kler n kaplanmasına
olanak sağlamaktadır. S stem çer s nde sürekl olarak b r azot
s rkülasyonu mevcut olup, nem m ktarı ppm sev yes nded r.

25. POLİMER KAPLAMA LABORATUVARI (G137): Bu laboratuvarda
çeş tl özell klerdek (suyu seven, suyu sevmeyen, çeş tl ortam
koşullarına duyarlı vb.) pol mer k malzemeler “K myasal Buhar
B r kt rme (CVD)” adı ver len b r yöntem sayes nde üret lmekte
olup üret len bu pol merler b yoteknoloj , çevre g b alanlarda
kullanılmaktadır.

22. ISIL İŞLEMLER ODASI (G135): SSM-ASELSAN ş b rl ğ le
yürütülen ELMAS projes kapsamında tasarlanan bu laboratuvarda
2 adet CVD fırını bulunmaktadır. Bu fırınlarda grafen malzemes n n
üret m gerçekleşt r lmekte olup üret len bu malzeme asker amaçlı
ekran teknoloj ler n n gel şt r lmes nde kullanılmaktadır. Ayrıca
y ne bu laboratuvarda RTA s stem bulunmaktadır. Bu s stem le
~1200 ºC g b sıcaklıklara 15-20 s g b kısa sürelerde ulaşılmakta, bu
sıcaklıklarda b rkaç dak ka kalınarak örnekler n tavlama şlemler
yapılab lmekted r.

26. ENSTRÜMANTASYON LABORATUVARI (G111): Bu laboratuvarda
bulunan Raman M kroskopu, Ell psometre, UV Spektrofotometre,
Floresans Spektrofotometre, FTIR, IR Laser ölçüm setup’ı le, gen ş
b r spektrumda opt k karakter zasyon yapılab lmekted r

23. ELEKTRON BEAM (EBL) ODASI (G143 ve G144): Türk ye’de dış
kullanıma açık tek Ra th/V stec EBPG 5000+ES s stem d r. 100 KeV
enerj dek elektronların kontrollü salınımı le nanometre boyutunda
çözünürlüklerde 2 boyutlu yüzeyler üzer ne l tograf şlemler
gerçekleşt r lmekted r. Bu s stem görüntülemeden z yade tamam yle
l tograf yapmaya adanmış b r s stem olduğundan yapılan nano
boyutta şlemler çok daha hızlı ve “ nterferometr k stage” sayes nde
çok daha hassas yapılab lmekted r.
24. PAKETLEME ODASI (G145): Odada bulunan W re Bond ng c hazı
le oluşturulan b r devre üzer ndek s stemler b rb r ne altın tellerle
tıpkı d k ş d ker g b bağlanmakta ve devreler n son hal ver lmekted r.
Y ne odada, üret len aygıtların karakter zasyonlarının yapılab ld ğ
“four po nt probe” ve “DC probe stat on” bulunmaktadır.

Ayrıca, 2.400 m 2 alanda 7/24 kullanıma açık of s, toplantı odaları,
öğrenc ler n kullanımına tahs s ed lm ş ortak çalışma alanları ve genel
h zmet alanları yer almaktadır.
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SUNULAN HİZMETLER
Laboratuvar Sorumluları ve Takım Lder Atanması:

2021 yılında, dış paydaşlardan gelen ve “müşter h zmetler ”n n
y leşt r lmes yönündek öner ler değerlend r lm ş, SUNUM
h zmetler n n tek noktadan etk n koord nasyonu hayata geç r lm ş
ve Stratej ve İş Gel şt rme B r m ne bağlı olarak “SUNUM Araştırma
H zmetler ” adı altında b r b r m oluşturulmuştur.

C hazların ver ml kullanımın arttırılması ç n her lab/c haz ç n sorumlu
tekn k personel atanmış ve tüm araştırmacılara duyurulmuştur.
Araştırmacıların, Projelerden alınan c hazları genel kullanıma
açma çek nceler g der lmeye çalışılmakta ve tüm c hazların genel
kullanıma açılması çabaları sürmekted r. C haz Kullanım klavuzlarının
her laboratuvarda standart b r noktada toplanması ve dokumanların
pdf’ler n n ntranete yüklenme hazırlıkları yürütülmekted r.

SUNUM’a gelen tüm talepler ve tamamlanmış taleplere l şk n raporlar
bu b r m üzer nden dış paydaşlara ulaştırılmaktadır. Ayrıca, gelen
talepler tak p ed lmekte ve başka talepler olup olmadığı kontrol
ed lmekted r.

POTENSİYEL
İŞ BİRLİĞİ ÇIKTILARI

MoU mzalanmış ve/veya özel lşk
çnde olunması
Herhang br program
kapsamında brlkte
proje başvurusu

Çok Yönlü Sürdürüleb l rl k
İş B rl kler
Stratej k Paydaşlık
Proje Paydaşlığı

H zmet Paydaşlığı
Eğ t m İş B rl kler
Alt Yapı Paylaşımı
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SUNUM Araştırma Hzmetler:

Ortak Laboratuvar
Ortak Brm
Ortak FHM
Lsanslama
Ortak Spn-Oﬀ
SUNUM e-Store
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AMAÇ ve HEDEFLER
SUNUM kurulduğu 2010 yılından bu yana sağladığı ulusal ve uluslararası
görünürlük ve tanınırlıkla nanoteknoloj alanında araştırmaların
yapıldığı b r caz be merkez ; akadem k ve sanay sektöründe alanında b r
l derd r. SUNUM nanoteknoloj n n farklı sektörlerdek uygulamalarına
verd ğ önem le d s pl nlerarası yaklaşımı açısından özgünlük
göstermekted r.

Yeterl l k aldığı 2017 yılından bu yana “Sonuç odaklı çalışmalar ç n
ortam oluşturulması doğrultusunda gayretler n sürdürmekted r.
Hedef , kend kend ne yeten, değer katmak ç n yaptığı temel ve
uygulamalı araştırma çıktılarının (makale, patent, l sans, protot p, ürün)
t car leşmes le yen b l msel çalışmalarını ve kend gel ş m n f nanse
eden b r Merkez olmaktır.
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Yıllık performans hedeﬂernn %95 oranında gerçekleştrlmes
Uzun döneml s stem ve süreç tasarımları

2017

•
•

6550 mevzuat gerekler n n
sağlanması
M syon ve v zyon

KURUMSALLAŞMA

SANAYİ/ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

•
•
•
•

•
•
•

6550 kurumsal yapılanma
İdar süreçler n kurgulanması
Mevcut durum tesb t
Araştırma tetk ml k hart talaması

2018

YETERLİLİK
KARARI
•
•
•

Sonuç odaklı çalışma ç n ortam oluşturulması

2019

Stratej k yaklaşım çalışmaları
Odaklanma çalışmaları
Araştırmacı ve tekn k kadronun
güçlend r lmes

2020

2021

SÜREÇLERİN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİK

STANDARDİZASYONU

HEDEFLİ ÇIKTILAR

Süreçler n standard zasyonu
Yen araştırmacıların st hdamı
F&S Benchmark ng

•
•

Ürünleşme ve t car leşme modeller
Sürdürüleb l rl k ç n yen araçlar
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•

Geçm şten gelen dağınık b reysel araştırmaların hedefe yönel k
odaklanmaya uyumlu yönlend rme le kurumun ve araştırmacıların
potans yel n n n en üst düzeyde değerlend r lmes ,

•

Araştırma çıktılarının devam n tel ğ ndek projelerle Teknoloj
Hazırlık Sev yes ’n n yükselt lmes le etk n b r b l mden-pazara ve
teknoloj den-pazara ş model n n oluşturulması.

•

Değ şmekte olan pazar / tüket c ht yaçlarına uyum sağlayarak
araştırmaların, teknoloj tmes nden pazar çekmes ne doğru
yönelt lmes .

Yeterl l k alınma sürec sonrasında bu dokümanlarda tanımlanan
“m syon” ve “v zyon” fadeler de dah l olmak üzere Stratej k Planın
yen lenmes çalışmaları başlatılmış ve güncellemeler yapılmıştır.
SUNUM’un m syonu doğrultusunda; ülken n ekonom ve teknoloj
pol t kaları le uyumlu alanlarında evrensel geçerl l ğ olan çözümler
üretme doğrultusunda beş somut hedef bulunmaktadır:
• Yerel sanay n n ht yaçlarına öncel k vermek, küresel rekabet
edeb l rl ğe yardımcı olacak çok d s pl nl /d s pl nlerarası araştırma
ve gel şt rme çalışmaları le b lg ve f kr mülk yet tabanlı
nanoteknoloj k çözümler üretmek,
•

Nanomalzemeler, nanoyapılar ve nanos stemler n farklı sektörel
kullanımlarında nsan odaklı, güvenl kl araştırma ve uygulamalar
ç n sanay ar-ge merkezler , ün vers teler ve d ğer araştırma
kurumları le temat k ve rekabet önces ş b rl kler oluşturmak,

•

Nanoteknoloj n n ülke ç n öncel kl sektörlere uygulamalarında
ün vers te – sanay arasında etk n b r arayüz k ml ğ le ekonom k
değere dönüşeb lecek b lg üretmek,

•

L sans ve l sansüstü uygulamalı nanoteknoloj eğ t m ne ve
geleceğ n teknoloj de öncü nsan kaynaklarının yet şmes ne destek
vermek,

•

Geleceğ n teknoloj öncüler n yet şt rerek teknoloj temell ve önde
gelen yen teknoloj f rmaların kuruluşunu tet klemek,

Dolayısıyla SUNUM’un araştırma amaç ve hedeﬂer yerel/bölgesel/
ulusal kalkınma hedeﬂer ve araştırma stratej ler le uyumludur.
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SUNUM araştırma altyapısının amaç ve hedeﬂer SÜ Nanoteknoloj
Stratej Dokümanı (2015-2016 ) le uyum ç nde ve SUNUM (2014- 2019)
ve (2017- 2021) Stratej k Planları çerçeves nde, SUNUM 6550 Kuruluş
Protokolü Dokümanı le tanımlanmıştır. Ancak 2020- 2021 yıllarında
v zyon uygulamasında b r parad gma değ ş m gerçekleşt r lm şt r:
• Temel b l m le uygulamalı b l m arasında denge sağlanması,
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SUNUM tanımlanmış m syonu doğrultusunda,
nanoteknoloj alanında, evrensel geçerl l ğ ve
sosyo-ekonom k katma değer olan ürünler
ve h zmetler oluşturmak ç n çok d s pl nl /
d s pl nlerarası ver ml ve etk n araştırma ve
gel şt rme çalışmaları yürütmekted r.
SUNUM, yetk n nsan kaynağı, b lg , teknoloj , f kr mülk yet, ayrı ya da
ortak yen altyapılar ve gerekt ğ nde bunların yaygınlaştırılması ç n
g r ş mc f rmalar oluşturan, uzun vadel ş b rl kler le paydaş sanay
ve akadem k araştırma kuruluşlarının öz yetk nl kler n öne çıkartan ve
gel şmeler ne katkıda bulunan, tüm paydaşlara açık, sürekl gel şen,
sürdürüleb l r, küresel anlamda da örnek ve l der b r mükemmel yet
merkez olma yolunda lerlemekted r.

33

TEMEL
POLİTİKALAR
ve ÖNCELİKLER
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SUNUM Ana Stratejs; “Öncelkl alanlarda, araştırma sonuçlarından elde
edlen brkm topluma yönelk yüksek katma değerl ürün ve hzmetlere
dönüştürmek” olarak tanımlanmıştır.

ÖNCÜL STRATEJİLER
Tüm paydaşlara açık altyapısı, projeler ve yetşmş
nsan gücüyle nanoteknoloj araştırma/gelştrme ve
hzmet faalyetlernde öncü olmak

SUNUM’un mal ve kurumsal
sürdürüleblrlğn sağlamak
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ÖNCÜL EYLEMLER
1.

Sanay n n lg alanı kapsamında projeler le sosyo-ekonom k
katma değer sağlayan nanoteknolojk ürünler ve nanoboyutta
çözümler üreterek merkeze de ekonomk katma değerde
bulunmak.

2.

Ülken n ekonom k ve teknoloj k gel ş m n sağlayacak
pol t kaları le uyumlu alanlarda ve b lg tabanlı f kr mülk yete
dayalı öncü teknoloj şrketler ve grşmcler yaratarak
merkeze katma değer sağlayacak kar/ortaklı/paylaşım
modeller uygulamak.

Araştırma projeler nden teknoloj k hazırlık sev yes yüksek
sonuçlar alınmasını tesv k etmek.

3.

Gelr getrc yapı oluşturulması ç n yetk nl kler bel rlemek ve
desteklemek.

5.

SUNUM alt yapı er ş m ve kullanım pol t kası kapsamında
h zmet alt yapısını gel şt rmek.

4.

SUNUM alt yapı er ş m ve kullanım pol t kası kapsamında
hzmet alt yapısını gelştrmek.

6.

Çalışma konularında danışmanlık, tasarım, üret m, tanı,
onarım, bakım ve benzer bütünleşk hzmetler sunmak.

5.

İdar ve mal konularda nsan ve b lg şlem alt yapısının etkn
kullanımı le ekonomk katma değer oluşmasını sağlamak.

1.

Nanoteknoloj ler n gel şt r lmes ve kullanımı alanlarında
Ar-Ge ve farkındalık yaratan ulusal öncülük yapan b r merkez
olmak.

2.

Tamamlanmış projeler n topluma yönel k yüksek katma
değerl ürün ve hzmetlere dönüştürülmesne destek vermek.

3.

Ülken n ekonom k ve teknoloj k gel ş m n sağlayacak
pol t kaları le uyumlu alanlarda ve b lg tabanlı f kr mülk yete
dayalı öncü teknoloj şrketler ve grşmcler yaratılmasına
destek vermek.

4.
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İKİNCİL STRATEJİLER
Ülke Öncelkler, küresel gelşmeler
ve ç yetknlklerle uyumlu olarak
seçlen öncelkl sektörel alanları
gelştrerek mükemmelyet hedeﬂ
br araştırma ortamı yaratmak

Teknolojk altyapısı le blg
brkmn paylaşarak geleceğn
öncü araştırmacılarının ve öğretm
üyelernn yetştrlmesne destek
vermek

Paydaşlarının öz yetknlklern öne
çıkararak, güven unsuruna dayalı,
uzun vadel ş brlkler yapılablecek
br ortam yaratmak

1.

2.

3.

Ülken n ve yerel sanay n n
ht yaçlarına, öncel kler ne yönel k,
ülken n ekonom ve teknoloj
pol t kaları le uyumlu alanlarda
uluslararası yetk nl kte öncü
araştırmalar yapab lmek çn yüksek
ntelkl nsan kaynağını çekmek ve
korumak
Ulusal ve uluslararası ölçekte yüksek
kaltede blmsel araştırma projelern n
oluşturulması ve yürütülmes ç n
ortam hazırlamak
Seç len öncel kl sektörel alanlarda bu
dsplnler arası ve çok dsplnl ortak
çalışmalar yapılmasını sağlayacak b r
ortam oluşturmak

1.

SUNUM’un tüm paydaşları arasında
arasındak tanınırlığını arttırmak

2.

Yurt ç ve yurt dışı ünversteler
ve araştırma merkezler le çözüm
ortaklıkları ve stratej k ş b rl kler
oluşturmak

3.

Öncel kl alanlarındak gel şt r len
sektörel lşkler sonucu f rmalarla
stratej k ş b rl kler ve çözüm
ortaklıkları oluşturmak

4.

Ulusal ve uluslararası çalışma
platformları ve/veya ş b rl ğ ağlarına
etk n katkı vermek

1.

Ülken n ve yerel sanay n n
ht yaçlarına, öncel kler ne yönel k,
ülken n ekonom ve teknoloj
pol t kaları le uyumlu alanlarda
uluslararası yetk nl kte öncü
araştırmalar yapab lmek çn yüksek
ntelkl nsan kaynağını çekmek ve
korumak

2.

Araştırmacıların SÜ Ar-Ge novasyon
ekosstem paydaşları le eşgüdüm
ç nde çalışması ç n gereken
koord nasyonu sağlamak

3.

D ğer akademk kuruluslarla ş b rl ğ
ç nde olmak

4.

L sansüstü öğrenc ler n /
araştırmacıların b rb rler le ortak
çalışmalar gel şt reb lecekler ortamlar
yaratmak
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İKİNCİL EYLEMLER
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SUNUM Temel Poltkaları Kapsamında Araştırmaların Ürünleşme Sürecndek Konumu
2021 yılında Sabancı Ünverstes’nn yenlenen stratejk dokümanındak stratejk hedeﬂer le SUNUM’un kurumsal stratejk hedef, eylem ve ölçütler
örtüştürülmüş ve snerjk etk güçlendrlmeye çalışılmıştır.
THS 1

THS 2

THS 3

THS 4

THS 5

THS 6

THS 7

THS 8

THS 9

PAZAR TALEPLERİ
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FİKİR

ÜRÜN

TEMEL
BİLİM

ARAŞTIRMA

TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME

TEKNOLOJİNİN
YENİ ÜRÜNE
UYGULANMASI

ÜNİVERSİTE
İŞ BİRLİKLERİ

ÜRÜN
GELİŞTİRME

ÜRETİME
HAZIRLAMA

ÜRETİM

SANAYİ
İŞ BİRLİKLERİ

Araştırma Temaları
SUNUM’un Stratej k Planı; 6 Stratej k Hedef, lg l 19 Stratej k Eylem
ve 119 Performans Gösterges le tanımlanmıştır ve ev sah b kuruluşu
olan Sabancı Ün vers tes stratej s ve performans hedeﬂer le s nerj
oluşturmaktadır.
B r 6550 Araştırma Altyapısı olarak SUNUM’da katma değerl çıktılara
dönük çalışmalar le sosyo- ekonom k değere dönüşeb lecek b lg
üreteb lmek ç n yürütülen çalışmaların TRL 3-6 arasında olmasına özen
göster lmekted r.

TRL 1-4 arası temel araştırmaların %30 oranında sürdürülerek,
uygulamanın temel araştırma le beslenmes n ve gel şt r lmekte olan
protot pler n pazar ht yaçlarını ne oranda karşıladıklarının rdelenmes n
sağlayacak ve test süreçler nde temel araştırmanın tekrar devreye
g rmes n n gerekt ğ durumlarda gereks n mlere cevap verecek b r
stratej ben msenm şt r.
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Teknolojk Üretm ve Ekonomk Katkı
Sonuç olarak proje konularının seç m nde araştırmaların, ülken n ve
yerel sanay n n ht yaçlarına ve öncel kler ne yönel k, ulusal ekonom ve
teknoloj pol t kaları le uyumlu alanlarda, uluslararası yetk nl kte öncü
n tel kte olması hedeﬂenmekted r. SUNUM mevcut araştırmaları ve
çalışmaları le;
• Sosyo-ekonom k kültürel dokuya katkıyı teşv k etmekted r.
• Ülke ve bölge ekonom s ne göz ardı ed lemez b r katkı yapmaktadır.
• Araştırma stratej s kapsamında altyapısına ve b lg b r k m ne
uygun olarak yukarıdak toplumsal faydaları artırmaya yönel k
çalışmalar sürdürmekted r.
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Nanoteknoloj dek b r k m n kısa ve orta vadede ulusal değer z nc r ndek
kullanımının çeş tlend r lmes ç n f kr mülk yet n l sanslanması veya
b lg tabanlı f l z ş rketler n kurulması, büyütülmes le araştırma
sonuçlarının yerel ve uluslararası pazarlarda doğru değerlerle
t car leşt r lmes ana stratej s zlenmekted r.
Toplumsal faydayı artırma ve farklı üret m sektörler nde sosyoekonom k katma değer yaratılması kapsamında;
• Araştırmaların mümkün olduğunca pazarın gelecek ht yaçlarına
da cevap verecek şek lde kurgulanması ve ağırlıklı olarak TRL 3-6
arasında olması,
• Temel araştırmaların (TRL 1-3) toplamın %30’u olacak şek lde
sınırlandırılması,
• Temel araştırmanın uygulamayı beslemes ve protot pler n pazar
ht yaçlarına göre terasyonla gel şt r lmes süreçler nde devreye
g rmes ,
• Araştırma projeler n n sosyo-ekonom k katma değerl ürünlere
dönüşeb lecek çıktılara sah p olmaları,
• F kr mülk yet portföyünün teknoloj k ve sosyo-ekonom k etk s n n
ülkedek ekonom k faal yetler le entegrasyonu hedeﬂ eylemler
kurgulanmaktadır.
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Araştırma Temaları ve Proje Konularının Konumlandırılması
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PR
O

Akademk

Uluslararası

Kamu
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SUNUM, stratej olarak bunları artırma ve nanoteknoloj alanında
ulusal / uluslararası düzlemlerde ve farklı sektörlerde tüm paydaşlar
tarafından tanınan b r “HUB” olma yolunda lerlemekted r.
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Nanoteknoloj n n farklı sektörlerdek uygulamalarına verd ğ önem
le d s pl nlerarası yaklaşımı açısından benzerler nden farklılık
göstermekted r.
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İç ve dış paydaşlarla ş brlkler oluşturulması
SUNUM’un stratejk hedefdr ve bu doğrultuda
araştırmacıların ç ve dış paydaşlarla ş brlğn artırmak
çn farklı mekanzmalar gelştrlmektedr. SUNUM,
farklı gruplarda paydaşlarıyla çok çeştl ş brlkler
sürdürmektedr.

Yİ PAYDAŞ
I
SANA
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EĞİTİM
ve YAYILIM
SUNUM stratej k hedeﬂer arasında olan bu etk nl kler hedef k tleler
ve amaçları bakımından, genel topluma, ün vers te öğrenc ler ne,
akadem syenlere ve sanay c paydaşlara yönel k olarak gruplandırılab l r:
•

Ulusal ve uluslararası çalışma gruplarına ve koord nasyon
toplantılarına katılım

•

Nanoteknoloj ler n popüler boyutunu vurgulayarak b l n rl ğ ve
uygulanab l rl ğ konusunda araştırmacılar arasında farkındalık
yaratılmasına yönel k etk nl kler

•

Sanay ş b rl kler n tet kley c ve SUNUM’u tanıtıcı etk nl kler

•

Paydaşlar tarafından düzenlenm ş çevr m ç konferans ve
çalıştaylara konuşmacı olarak katılım

•

Nanoteknoloj ler n farkındalığının artırılması ve uygulamaların
yaygınlaşması ç n eğ t m faal yetler
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SUNUM araştırmacı, teknk ve dar
personel, 2021 dönemnde farklı
etknlklere katkı vermş, katılmış,
eğtmler almıştır.
1. Ulusal ve uluslararası çalışma gruplarına ve
koordnasyon toplantılarına katılımlardan örnekler:
•

Mercator-İPM l derl ğ nde hazırlanan “Sürdürüleb l r ve D rençl
B r Gıda S stem : Türk ye Anal z ” başlıklı rapora katkıda
bulunulmuştur.

•

13 ve 20 Mart 2021 tar h nde “Küresel Nanob yoteknoloj
Konsors yumu Çevr m İç Konferansı”na katılım sağlanmıştır.

2. Nanoteknolojlern popüler boyutunu vurgulayarak
blnrlğ ve uygulanablrlğ konusunda araştırmacılar
arasında farkındalık yaratılmasına yönelk etknlkler:
2021 dönem nde bu kapsamda SUNUM’da ulusal ve ulusrarası
araştırmacıların konuk olduğu 10 etk nl k düzenlenm şt r.
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3. Sanay ş brlklern tetkleyc ve SUNUM’u tanıtıcı
etknlklerden bazıları:
•

•
•

•
•
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•
•

•

•

10 Şubat 2021 - Nanotechnology Industres Assocaton,
Innovat ons n the Research / Industry Interface to Better
Commerc al se Nanomater als Web narı.
30 Mart 2021 - SUNUM&TEKFEN 3. Arama Konferansı.
9 Nsan 2021 - Boexpo Fuarı “Nanoteknoloj ve Gelecek”
oturumunda “Mult d s pl ner Nanoteknoloj Altyapıları Z rves ”
Panel n n koord natörlüğü .
3 Eylül 2021 - Hollanda İnovasyon, Teknoloj ve Blm Ağı,
“Türk ye’de Nanoteknoloj Sektörü Araştırması Panel ”.
29 Eylül 2021 - FAO-Turkey Partnersh p Programme On Food
and Agr culture (FTPP II) Reduct on of Food Loss and Waste n
Central As a, Azerba jan and Turkey -Sub-reg onal Conference.
10-13 Kasım 2021 SAHA Expo: SAHA EXPO Savunma, Havacılık
ve Uzay Sanay Fuarı’nda SUNUM, SÜ ve KTMM ortak stantı.
16- 17 Kasım 2021 ÜSİMP Sanal Patent Fuarı: SUNUM 11 patent
serg leme, 25 patent le lg l görüşme ve UPF’21 Sohbetler
Paralel Etk nl ğ “T car leşt rme” oturumunun moderatörlüğü.
26 Kasım 2021 - The Impact of Green Deal on Industry and
Natonal Acton Plan Webnar: Par s Anlaşması’nın kabul
ed lmes le sürdürüleb l r üret m teknoloj ler ve karbon nötr
hedef yle tüm sektörlere etk s n n tartışıldığı üst düzey panel.
Paydaşlar tarafından düzenlenmş çevrm-ç konferans ve
çalıştaylara konuşmacı olarak katılım: SUNUM araştırmacı,
tekn k ve dar personel , 2021 dönem boyunca toplamda 176
farklı eğ t m, kongre, panel g b etk nl klere katılım sağlandı.

4. Nanoteknolojlern farkındalığının artırılması ve
uygulamaların yaygınlaşması çn eğtm faalyetler
a.

Özel Eğtmlerden Bazı Örnekler

•

“Hücre Kültürüne Dayalı Üret m Tekn kler ” Çevr m İç İler
Eğ t m Kursu: 11 Şubat - 15 N san 2021 tar hler nde düzenlenen
kursu, 51 katılımcı tamamladı.

•

ArT S-Atölye Araştırma T car leşt rme Stratej ler Atölyes
kapsamında çevr m ç teor k dersler ve uygulamalar
gerçekleşt r ld .

İŞ BİRLİĞİ VE ETKİLEŞİM
Sektörel Hzmetler
SUNUM araştırma sonuçlarından sosyo-ekonom k katma değer
yaratma ve ürünleşme süreçler bağlamında stratej k ş b rl kler n n
kurgulanmasına önem vermekte ve güncellenm ş stratej k hedeﬂer
le sosyo-ekonom k katma değerlere sah p çıktılar üretmeye
odaklanmaktadır. Sonuç odaklı uzun döneml b r yaklaşım le sürekl
y leşt r lerek güncellenen araştırma stratej s kapsamında;
•

İş b rl kler le stratej k ortaklıklar, rekabet önces araştırmalar,
Ar-Ge destek programları le s nerj ler kurgulanması, katma
değer yaratılması,

•

Yen ş modeller ve pazarlama stratej ler le araştırmalar ve
h zmetlerde uluslararasılaşma,

•

Kontratlı araştırmalar / l sanslama / royalty süreçler ve
start-up’lara yönel k özgün ş b rl ğ / b lg / teknoloj transfer
modeller kullanılması

g b yöntemler kullanılmaktadır. İş ekos stem har tasında 70’ten fazlası
uluslararası olmak üzere 300’ün üzer nde paydaş bulunmaktadır.
Araştırma sonuçlarının yerel ve uluslararası pazarlarda doğru değerlerle
t car leşt r lmes çalışmaları yerl ve m ll çözümler le dışa bağımlılığın
azaltılması amacıyla yürütülmekted r. TRL 3-6 arasında, katma değer
üretecek uzun soluklu ürünleşme süreçler nde araştırmacıların
ve altyapının zeng nl kler le sektörel ht yaçlar/talepler d kkate
alınmaktadır.
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Stratejk Ortaklıklar ve İş Brlğ Süreçler

İdar Süreçler

SUNUM; 2021 yılı ç nde, stratej k hedeﬂer doğrultusunda b rçok ulusal
ve uluslararası küme, çalışma grubu le stratej k ortaklıklar ve ş b rl kler
oluşturmaya çalışmıştır.

2017-2021 dönem nde İdar şler, Tekn k İşler, Mal İşler, Satın Alma,
Insan Kaynakları, İş Gel şt rme, Proje Yönet m , H zmetler, İş Sağlığı
ve Güvenl ğ başlıklarındak tüm yönet ş m süreçler tanımlanmış,
standard ze ed lm şt r.

Bunun en kapsamlısı 1004 Mükemmel yet Ağları 2. Çağrısı kapsamında
L gnoNANO Platformu’nda (Toplumsal Etk Değerlend rmes Projes
Dâh l), 4 Ün vers te, 19 Özel Sektör Kuruluşu ve 3 Kamu Araştırma
Merkez olmak üzere toplam 27 Kurum/Kuruluş, 140 Araştırmacı le
mutabakat sağlanarak mzalanan Yönet ş m Sözleşmes ve F kr
Mülk yet paylaşımı protokolüdür.
Ayrıca farklı ulusal kurum ve kuruluşlarla mzalan İş B rl ğ Protokoller
bulunmaktadır:
44

1.

Akademk İş Brlğ Protokoller
2021 yılı ç n farklı ulusal akadem k kuruluşlar le ortak proje
başvuruları kapsamında 22 adet ş b rl ğ anlaşması mzalanmıştır.
Ayrıca 8 ayrı ulusal ve uluslararası akadem k kuruluş le SUNUM
e-Store üzer nden t car ş b rl ğ yapılmıştır.

2.

Sanay İş Brlğ Protokoller
2021 yılında 44 farklı sanay kuruluşu le ş b rl ğ ne yönel k
sözleşme mzalanmıştır. Bu f rmaların 9’u le “Sanay Kontratlı ArGe Sözleşmes ”, 35’ le “G zl l k Sözleşmes ” mzalanmıştır. İlave
olarak 5 ayrı kurum le (Nobel İlaç, Nurlo, FNSS, Enerj sa Üret m,
TEMSA Skoda) “Stratej k Sanay Paydaşlığıı” sözleşmes ne mza
atılmıştır.

3.

Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İmzalanan İş Brlğ Protokoller:
2021 yılında 39 farklı sanay ve kamu kuruluşuyla sözleşme
mzalanmıştır. Bunlardan 21’ sanay kuruluşları ve kamu
kuruluşlarıyla “AB-Hor zon Projes Başvuru Sözleşmes ”, 1’ sanay
f rmasıyla “Kontratlı Ar-Ge Sözleşmes ”, 6’sı sanay f rmalarıyla
“G zl l k Sözleşmes ”, 5’ farklı kuruluşlarla “H zmet Sözleşmes ”,
10’u akadem k kurumlarla akadem k proje başvurusu, 6’sı se
ün vers telerle “Akadem k Proje Sözleşmes ”d r.

•

SUNUM’da kullanılan tüm (toplam 239 doküman) form ve
dar pol t ka belgeler (Mevzuat,Yönetmel k, Belge,Yönerge,
Prosedür, Süreç, Form ve L ste şekl nde gruplandırılarak)
pol t ka açılımı mantığında görselleşt r lm ş ve “SUNUM
Dashboard” adı altında SUNUM Intranet üzer nden
nd r leb lecek şek lde çalışanların er ş m ne açılmıştır.

•

Ayrıca bugüne kadar farklı paydaşlarla SUNUM tarafından
resmen mzalanmış tüm G zl l k, İş B rl ğ , Araştırma, F kr
Mülk yet ve H zmet Anlaşmaları da (toplam 262 adet) kısıtlı
er ş m olarak arş v şekl nde “Kısıtlı-Er ş m” bölges ne
yerleşt r lm şt r.

“SUNUM Dashboard”, 6550 Merkezler ç n b r benchmark n tel ğ nde
özel b r know-how çermekted r; araştırma yönet m konusunda kend
başına b r çıktıdır. Bu b r k m kullanılarak 6550 Yönet ş m alanında,
mevcut d ğer merkezlere ve yen kurulanlara yönetsel h zmet ve
danışmanlık b r SUNUM h zmet olarak kurgulanmıştır.
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SUNUM Dokümanlarının Gruplanması
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YÖNETİM FAALİYETLERİ

Görünürlük ve Tanıtım

SUNUM, 2018-2021 yıllarını kurumsallaşma ve süreçler n
standard zasyonu konularına ağırlık vererek geç rm ş, 2021 yılında se
yönet m faal yetler n n ana lkes “Sosyo-ekonom k değer katan, etk n,
ver ml ve sürdürüleb l r” b r merkez oluşturulması yönünde olmuştur.
Bu kapsamda sanay ve uluslararası l şk ler n güçlend r lmes le sonuç
odaklı çalışma ç n ortam oluşturulması doğrultusunda çalışmalar
yürütülmüştür.

SUNUM, dış paydaş portföyünü gen şletmek, yetk nl kler n daha
kapsamlı b r şek lde potans yel paydaşlara aktarab lmek ç n görünürlük
ve tanıtım çalışmalarına 2021 yılında da önem verm şt r.
Föy çalışmaları: SAHA Expo Fuarı ç n savunma sanay ne özel föy
çalışması yapılmıştır.

•

Yıllık faal yet raporları her yıl hazırlanmakta ve özet vers yonları
basılarak paydaşlara dağıtılmaktadır. Faal yet raporlarının özet
vers yonlarına web s tes nden ulaşılab lmekted r.

•

Bu yıl ayrıca 6550 yeterl l k yen leme çalışmaları kapsamında 20172021 yıllı faal yetler n kapsayan “Stratej Belges ” ve “Faal yet
Raporu” hazırlanmıştır.

•

Logo çalışmaları: Kurumsal d l b rl ğ ç n Sp n-SUNUM, SUNUM
ArT s, co-SUNUM ve e-Store kurumsal logo çalışmaları yapılmıştır.

•

Güncel fotoğraf çek m : Faal yet raporu, web s tes , yazılı basına
yönel k ht yaç duyulan güncel fotoğraﬂar ç n 15-17 Haz ran
tar hler nde SUNUM b na ç-dış ve laboratuvar alanlarının
profesyonel fotoğraf çek mler yapılmıştır.

•

e-Store görünürlüğü: Web traf ğ n artırmak amacıyla 3 Haz ran-1
Temmuz 2021 arasında Google Ads reklamı ver lm şt r.

•

TÜBİTAK 2232 Programı kapsamında yen adayları SUNUM’a davet
etmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda, program
kapsamında SUNUM’da st hdam ed len Dr. S bel Çet nel, Dr. Mustafa
Kemal Bayazıt, Dr.Yılmaz Ş mşek le yen adaylara yönel k v deo
çek mler yapılmıştır. SUNUM araştırmacılarının SUNUM, altyapı,
araştırma alanlarını paylaştıkları 1’er dak kalık v deolar tüm sosyal
medya hesaplarından paylaşılmıştır.

•

Sosyal medya: 2021 yılı dönem nde 128 paylaşım yapılmıştır.
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Yayınlar/ Özel Raporlar

Takpç

Tıklama

Beğen

Paylaşım/
Retweet

Toplam
Erşm

Twtter

1.018

1.215

592

171

174.956

Facebook

2.362

1.341

985

146

26.721

LnkedIn

5.712

5.692

2.453

181

148.263

Instagram

1.112

1.427

3.584

272

52.125

SUNUM hakkında ve SUNUM araştırmacılarının ulusal ve uluslararası
çeş tl yayınlarda 10 haber, makale ve röportajı yayımlanmıştır.

Ödüller
SUNUM araştırmacılarının 2021 dönem nde aldıkları başlıca ödüller
aşağıda özetlenm şt r:
•

“Journal of Nanob otechnology’de yayımlanan “Treatment of breast
cancer w th autophagy nh b tory m croRNAs carr ed by AGO2conjugated nanopart cles” Türk B yok mya Derneğ Nazm Özer
B l m Ödüller , 1.’l k Ödülü, Yunus Akkoç

•

TÜBA TEKNOFEST Doktora B l m Ödülü, Abdolal Khal l Sadagh an

•

TÜBA Asos ye Üyel ğ , Al Koşar

•

“The Water Counc l’s Tech Challenge” Ödülü El m nat on of H gh
OPEX çalışması ç n – 10,000 USD, Morteza Ghorban

•

COMSTECH İslam İş B rl ğ Teşk latı (İİT) B l msel ve Teknoloj k İş
B rl ğ Da m Kom tes tarafından ver len “2021 Yılı K mya Alanında
En İy Araştırma Makales ” ödülü, Mustafa Kemal Bayazıt

•

B r nc l k-Ra th M crograph Awards 2021, Full Electrostat c Control
of Nanomecahn cal Buckl ng Dev ce, Cenk Yanık

•

Eş k Üstü, “Yakıt p ller ve d ğer elektrok myasal uygulamalar ç n
yepyen as metr k anyon-değ ş m membranları”, Selm ye Alkan
Gürsel

•

μFIP Öne Çıkan Araştırmacı Ödülü, m cro Flow and Interfac al
Phenomena (μFIP) Konferansı, Al Koşar

Basın ve Medya Haberler
SUNUM ve Nanoteknoloj başlıkları altında GazeteSU’da 33 adet haber
yayımlanmıştır:
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SUNUM Sosyal Medya statstkler
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SONUÇ
SUNUM, kurumsal ve fnansal
sürdürüleblrlğn sağlayarak kend kendne
yeten, değer katmak çn yaptığı temel ve
uygulamalı araştırmaların çıktılarının (makale,
patent, lsans, prototp, ürün) tcarleşmes le
yen blmsel çalışmalarını ve kend gelşmn
fnanse eden br Merkez olma yolunda
lerlemektedr.
Öncel kle kend kend ne, etk n ve ver ml şleyeb len “S stemat k
ve Normat f” b r yapı kurgulanmış, süreçler n tanımlanması ve
standard zasyonu, s stem kurulması ve y leşt r lmes sağlanmıştır.
Tüm dokümanların ve süreçler n şeﬀaf, ulaşılab l r olması, hesap
vereb l rl k ve kurumsal ve fonlayıcı merc ler nezd nde ve her f nansal
aracın kend mevzuatı le uyum ç nde olması lkeler ben msenm şt r.
B r nc Yeterl l k dönem nde 6550 taahhütler %95 oranında
sağlanmıştır.

SUNUM 2021 ve ötes hedeﬂer ; yerl ve m ll çözümler üreteb len, dışa
bağımlılığı azaltan, hracat odaklı ş rketlere sah p olma ulusal pol t kası
doğrultusunda, “Özel Sektör İş B rl kl ” ve “Uluslararası Boyutlu
Projeler” le lg l gel rler ve dış kaynaklı h zmet ve f kr mülk yet l şk l
“D ğer Gel rler ” arttırarak, “Kamu Desteğ ” oranını düşürmek hedef le
çalışmaktadır.

SUNUM, k nc dönem ne başlarken, hazır teknoloj ler n f rmanın
ht yaçlarına uyarlanması şekl ndek stratej değ şt r lmekte,
“Mevcut F kr Mülk yet n Ürünleşt r lmes ” hedeﬂ Araştırma
Stratej s evr lmekted r. Daha yüksek sosyo-ekonom k katkı ve
daha yaygın etk ç n “Sanay İş B rl kler Sonucu Ortak ve/veya
Kontratlı Araştırma”lar le sektör tems lc ler b l msel çalışmanın
başından t baren sürec n ç ne dah l ed lerek SUNUM’da b r
“b rl kte öğrenme ve b rl kte üretme” ortamı yaratılmaktadır.
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Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Orhanlı - Tuzla, 34965, İstanbul

Web: sunum@sabanciuniv.edu | sunum.sabanciuniv.edu

