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İÇİNDEKİLER

ARDEB Başarı Öyküleri

Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu - ÇAYDAG

Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu - EEEAG

Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu - KBAG

Mühendislik Araştırma Destek Grubu - MAG

Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu - MFAG

Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu - SBAG

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu - SOBAG

Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu - TOVAG

Kamu ve Savunma Teknolojileri Araştırma Destek Grupları KAMAG & SAVTAG



Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK
TÜBİTAK Başkanı

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir 
gelişmesine hizmet eden TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma 
geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri destekliyor, üniversitelerimizin, 
kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projelerini fonlayarak, ülkemizin 
rekabet gücünün artırılması için çalışıyor. 

Destek programları ile Ar-Ge faaliyetlerini yürüten bilim insanlarını teşvik 
eden Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), yapısında yer 
alan 10 Araştırma Destek Grubu ve üç müdürlük ile üniversitelerden, 
kamu kuruluşlarından ve özel sektörden gelen temel ve uygulamalı 
araştırma projelerini değerlendiriyor, destekliyor ve izliyor. TÜBİTAK 
olarak başarılı çalışmalara imza atan bilim insanlarımızın, Ar-Ge yapan 
kurumlarımızın başarılarının kurum içinde saklı kalmaması gerektiği 
düşüncesindeyiz. Bu düşünceyle, “Başarı Öyküleri” çalışmamızı başlattık. 
Başarı Öyküleri kapsamında, TÜBİTAK desteğiyle araştırma yapan bilim 
insanlarımızı, Ar-Ge yapan kurumlarımızı kamuoyuna tanıtıyoruz. 

Bu katalogla da bilim insanlarımızın çalışmalarını, kurumlarımızın 
Ar-Ge faaliyetlerini sizlere tanıtmayı, tanıtırken de ülkemizde bilim, 
teknoloji, Ar- Ge kültürünün oluşmasına katkıda bulunmayı amaçladık. 
Kurumumuzun desteğini alan bilim insanlarımızın ve kurumlarımızın 
başarılı çalışmalarının devamını diliyor,  kataloğun hazırlanmasında 
emeği geçen çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.



Doç. Dr. M. Necati DEMİR
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V.

TÜBİTAK, Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikaları çerçevesinde 
akademik alanda bilimsel, teknolojik ve yenilik içeren Ar-Ge faaliyetlerini 
programlamak, yönlendirmek, desteklemek ve izlemek amacıyla 
faaliyetlerini “Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)” 
aracılığıyla sürdürmektedir. ARDEB’e 2012 yılında önerilen proje sayısı 
6.182 olarak gerçekleşmiş, 2013 yılında bu rakam 7.856’ya yükselmiştir. 
2014 yılında ise 9.000’nin üzerinde proje başvurusu beklenmektedir. 
Sevindirici bir diğer gelişme ise tüm illerimizden TÜBİTAK’a proje 
başvurusu yapılması olup ülkemizin genelinde ARDEB destekli araştırma 
projelerinin yürütülmekte olmasıdır. Öte yandan 2012 yılından itibaren 
sonuç odaklı projeleri desteklemek üzere yüksek bütçeli araştırma 
projelerinin desteklendiği çağrılı programlara geçilmiş ve açılan çağrılar 
çok büyük ilgi görmüştür.

TÜBİTAK desteği alarak gerçekleştirilen Ar-Ge projelerini ve başarıyla 
sonuçlanmış projeleri kamuoyuna tanıtmak için “ARDEB Başarı 
Öyküleri” kitabı oluşturulmasına karar verilmiştir. Hazırlanan bu ilk kitap 
ile bugüne kadar ARDEB tarafından desteklenmiş çok sayıdaki başarılı 
projelerden bir kısmı gruplar bazında sunulmuştur. Bu kitap ile ülkemizde 
bilim, teknoloji, Ar-Ge kültürünün gelişimine katkıda bulunacağımıza 
inanıyoruz. Başarı Hikayelerinin yaklaşık 150 bin araştırmacıya ulaştırılan 
e-bülten, TÜBİTAK Bülteni, kurumsal web sitesi ve diğer TÜBİTAK 
yayınları ile ulusal/bölgesel basın kuruluşlarında da yayınlanmasını 
planlıyoruz.

Akademik çalışmalarından dolayı TÜBİTAK desteği kazanan tüm bilim 
insanlarımızı, Ar-Ge faaliyetlerinden dolayı bu projelerin yürütüldüğü 
kurum/kuruluşlarımızı tebrik ediyor, önümüzdeki dönemlerde 
ülkemizdeki tüm araştırmacıları hazırladıkları projeleri ile Kurumumuza 
başvurmaya davet ediyoruz. Başarı Öyküleri Programını yürüten ve ilk 
kataloğun hazırlanmasında katkıları bulunan mesai arkadaşlarıma bu 
güzel eserden dolayı teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla.
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106Y073
Hayvan Gübresinde Antibiyotik Kirliliğinin 
Kontrolü
1001 - Araştırma Projesi 

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Işıl BALCIOĞLU
212 359 70 36 - 212 359 66 65
balciogl@boun.edu.tr

Bu proje kapsamında canlıların sağlığında 
önemli rol oynayabilecek yeni bir tür kirletici 
olan antibakteriyel maddelerin, hayvan 
gübresinde ve tarım topraklarında saptanması 
ve bu kirliliğin giderilmesinde uygulanabilecek 
süreçlerle ilgili araştırmalar yapılmıştır.

Hayvan Çiftliklerindeki 
Halk Sağlığı Tehdidi

Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Işıl BALCIOĞLU
Doç. Dr. Hüseyin ORUÇ 
Dr. Merih ÖTKER
Dr. Murat CENGİZ

Artan miktarlarda antibakteriyel ilaç kullanımı, bakterilerde direnç gelişimine 
sebebiyet vererek toplum sağlığının önemli ölçüde olumsuz etkilenmesine sebep 
olmaktadır. Bu durum, antibiyotiklerin ve antibiyotik direncine sahip genetik 
elementlerin yeni bir kirletici grubu olarak sınıflandırılmasını gerektirmiştir. 
Hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotiklerin gerek tedavi ve hastalıktan korunma 
gerekse büyümeyi destekleme amaçları ile kullanımı çevrenin kirlenmesine 
sebebiyet vermektedir. Bahsi geçen kirleticilerin çevredeki derişimlerinin 
saptanması çevresel risk değerlendirmesinde ve kirlilik kontrolünde alınacak 
önlemlerin belirlenmesinde önemlidir. Bu proje kapsamında, farklı hayvan 
gübrelerinde ve hayvan gübresinin kullanıldığı tarım arazilerinden alınmış 
toprak örneklerinde sıklıkla kullanılan tetrasiklin, sulfonamid ve kinolon grubu 
antibiyotiklerin kirlilik düzeyleri tespit edilmiştir. İncelenen örneklerde en az bir tip 
antibiyotik kirliliği tespit edilmiş ve gübre örneklerindeki antibiyotik derişimlerinin 
toprak örneklerinden daha yüksek seviyelerde olduğu saptanmıştır. Bu sonuç göz 
önüne alınarak kirliliğin kaynağında kontrolü sağlamak amacıyla çeşitli kimyasal 
oksidasyon süreçleri hayvan atıklarına uygulanarak antibakteriyel kirlilik giderim 
performansları incelenmiştir. İncelenen süreçlerin hayvan yetiştiriciliğinde 
kullanılan altlık malzemelerinin türüne bağlı olmaksızın kirlilik kontrolünde etkin 
olabileceği ortaya konulmuştur. 

Çevre yönetimi 

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:balciogl@boun.edu.tr
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
SCI/SCIE tarafından taranan sekiz ayrı dergide yayınlanan proje sonuçları 
dünyadaki antibakteriyel kirlilik düzeyi konusunda bilimsel literatüre katkı 
sağlamıştır. Ayrıca, çeşitli çevresel matrislerde uygulanabilecek analiz 
yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu analizlerin güvenilirliğini etkileyecek 

matris karakteristiklerinin belirlenmesi ile söz konusu kirliliğin tespitinde 
öncü olacak bulgular da sunulmuştur. Proje sonuçları ile arıtma 
süreçlerinin farklı matrislerdeki verimleri literatüre kazandırılmış ve proje 
sonuçları kimyasal oksidasyon süreçlerinin uygulanmasına ışık tutacak 
bilgiler üretmiştir.



107Y005
Doğu Akdeniz’de Helen ve Kıbrıs 
Yaylarının Birleştiği Alanın Miyosen’den 
Güncel’e Kadar Geçirdiği Tektonik ve 
Sedimenter Evrim
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Günay ÇİFÇİ
532 513 59 16
gunay.cifci@deu.edu.tr

Bu projede yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar 
ile bölgede tsunamiye neden olabilecek yitim 
kuşakları, çukurluklar, havzalar, deniz tabanına 
kadar kendini göstermiş deprem açısından aktif 
faylar, kıvrımlar ve yükselimler gibi yapılar, denizaltı 
çamur volkanları belirlenmiştir.

Doğu Akdeniz’de Yer 
Bilimleri Yap - Boz Oyun 
Alanı İçerisindeki Yapılar 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Günay ÇİFÇİ
Prof. Dr. Ali Engin AKSU 
Doç. Dr. Cenk YALTIRAK 
Prof. Dr. Jeremy HALL
Prof. Dr. Derman DONDURUR 
SeisLab Ekibi

Doğu Akdeniz Bölgesi, 5.3 milyon yıl öncesinden günümüze kadar geçirdiği 
tektonik evrim ile bugün Dünya’nın en önemli “jeolojik yap-boz oyunu” alanı olup, 
karmaşık ve aktif tektoniği ile dikkat çekmektedir. Bu süreçte Akdeniz’de birden 
fazla tamamen buharlaşmaya bağlı olarak meydana gelen tuz tektoniği sonucu 
denizel bölgede oluşan yapıları görüntülenmesi ve haritalanması; deformasyonun 
bölgede dağılımı ve bu dağılımın, sıkışma, makaslama ve açılma bileşenlerine 
bölünme derecelerinin belirlenmesi; Doğu Akdeniz’in Neojen levha tektonik 
evrimini sentezlemek için gerekli Türkiye’de tek ve dünyada da önemli bir yerde 
olan en son teknolojik sismik laboratuvarın olanakları ile çok yüksek çözünürlüklü 
sismik verilerin elde edilmesi gerçekleştirilmiştir.

Bu projenin amaçlarından biri Anaksimander Denizaltı Dağları’nın kaynağını, 
yapısal evrimini ve Isparta Dirseği ile arasındaki yapısal ve içsel benzerliğin farklı 
zamanlarda derin yapıları belirlemektir. Ayrıca proje kapsamında yörenin deniz 
altı tabanının mimari çatısını ortaya koymak ve deniz tabanı morfolojisini 5,3 
milyon yıl öncesinden günümüze dek belirleyerek tuz çökellerinin bu havzalarda 
bulunmamasının sebeplerini araştırmak ve ortaya çıkartmak hedeflenmiştir. 
Bunun yanı sıra, tuz ve evaporit hareketliliği ile ilgili yapıların ayrıntılı bir biçimde 
haritalanması ve uyumsuzlukların belirlenmesi projenin bir diğer amacıdır.

Bu proje ile Doğu Akdeniz’de tarafımızdan saptanmış yeni yapıların Türkçe 
adlandırmaları da yapılabilmiş ve Doğu Akdeniz’de petrol-doğal gaz varlığına 
yönelik önemli yapıların bulunduğu ortaya konulmuştur.

Yerli ve yabancı petrol şirketleri, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerdeki yerbilimleri 
bölümleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma 
Kurumu (NSERC)
Memorial University of Newfoundland
İstanbul Teknik Üniversitesi

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:gunay.cifci@deu.edu.tr
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Meksika Körfezi’nde tuz altında yeni hidrokarbon alanlarının saptanmasıyla 
bütün dikkatler Doğu Akdeniz’deki benzer yapılara çevrilmiştir. Bazı 
yerlerdeki 1000-3000 m arasında değişen tuz varlığı önem kazanmıştır. 
Mısır açık denizindeki gaz varlığı ve Kıbrıs güneybatısındaki gaz bacaları, 
parlak noktalar ve düz noktalar gibi doğrudan göstergelerle birlikte 
yansıtıcı yüzeylerle gaz alanlarının ve gaz hidrat varlığının tespit edilmesi, 
dikkatleri tekrar buraya yoğunlaştırmıştır. 

Doğu Akdeniz’in önemli dalma-batma kuşaklarından birini oluşturan 
Kıbrıs ve Helen Yayları’nın birleştiği denizsel alandan elde edilen deniz 
sismik yansıma verileri kullanılarak bu bölgenin son 10 milyon yıldan 
beri geçirdiği evrimin belgelenmesi ve yer-zaman ilişkilerinin açıklık 
kazanması önemli bir kazanımdır. Proje kapsamında lisansüstü tezlerin 
tamamlanmasının yanında 12 adet bildiri yayınlanmıştır. 



108Y222
Arap-Avrasya Kıtasal Çarpışma
Kuşağındaki Tektono-Magmatik 
İşlemler ve bunların Jeodinamik Önemi
Uluslararası Proje (İkili İşbirliği - Rusya)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Mehmet KESKİN
212 473 70 70 - 17887 
keskin@istanbul.edu.tr

Bu proje ile Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 
volkanik kayaçların kimyalarındaki zamana bağlı 
değişimlerden ve modelleme çalışmalarından 
elde edilen bulguların değerlendirilmesinden 
yola çıkılarak, söz konusu tektonik hareketler ve 
yaygın volkanizmanın manto derinliklerindeki itici 
gücünün ne olduğu, magmaların nasıl ve neden 
geliştikleri araştırılmış ve sonuçta daha önce ileri 
sürülmeyen bir modele ulaşılmıştır.

Türkiye’nin Doğusu 
ve Çevresindeki Genç 
Volkanizma, Aktif Tektonik 
ve Depremselliğin 
Jeodinamik Nedenleri

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet KESKİN
Prof. Dr. Şengül Can GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Namık AYSAL
Doç. Dr. Mehmet Sinan ÖZEREN

Ülkemiz, gezegenimizin en büyük levhalarından olan Avrasya ve Afrika’nın halen 
çarpışmaya devam ettiği bir levha sınırında yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi, 
kıtasal çarpışmanın gerçekleştiği bölgedir. Bölgede sıkça görülen depremler, 
levhaların halen şiddetle birbirini sıkıştırdığını belgelemektedir. Halkımızın çoğunun 
henüz farkında olmadığı bir diğer risk ise şu an için suskun duran volkanlardır. 
Çalışmalarımıza göre kıtasal çarpışma sonrasında geçmişte büyük bir okyanus 
olan Neotetis’in tabanı, bölgenin altında dikleşerek kırılmış, koparak astenosferik 
mantoya gömülmüş ve böylece sıcak astenosferik manto açılan hacme doğru 
hareket edip sığ derinliklere (38-55 km) kadar yaklaşmıştır. Gerek bölgenin deniz 
altından yükselerek 2 km.’lik yüksek bir plato şeklinde ortaya çıkması ve gerekse 
bölgenin 2/3’ünü kaplayan volkanların püskürmeleri, Doğu Anadolu’nun bu sıra 
dışı jeodinamik konumunun bir sonucudur. Bölgede bulunan büyüklü küçüklü 
volkanların bir bölümünün halen aktif oldukları kabul edilmektedir ve gelecekte 
patlama riskleri vardır. Bu projenin temel amacı, bölgedeki volkanların ayrı ayrı 
püskürme hikayelerini, kronolojilerini ve derindeki magmatik ve jeodinamik 
işlemler ile ilgisini araştırmaktır. Projenin sonuçları, jeodinamik modelleme 
sonuçları ile bir araya getirilerek, çalışma sonunda “Tetis konveksiyon hücresini” 
kapsayan yeni bir model ortaya çıkarılmıştır. Bu modele göre, güneyde süper 
Afrika manto sorgucundan kuzeye doğru akan astenosferin üzerindeki Arabistan 
levhasını sürüklemesi ve Ege’deki dalan Akdeniz tabanının çekilmesinin ortak 
etkisi, bölgedeki tüm tektonik deformasyonlar, volkanizma ve depremsellikten 
sorumludur. 

MTA, DSİ, üniversiteler ve enstitülerin yerbilimleri ile ilgili bölümleri gibi kamu 
kurumları, madencilik sektörü, petrol aramaları, doğal afetler ile ilgili kuruluşlar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Rus Bilimler Akademisi
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:keskin@istanbul.edu.tr
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje sonucunda daha önce ileri sürülmeyen yeni bir model üretilmiştir. 
Bu jeodinamik modelde, bölgedeki tüm tektonik yapıların, depremlerin, 
topografik unsurların ve volkanizmanın itici gücünün “Tetis konveksiyon 
hücresi” adlı bir manto hareketine bağlı olduğu ileri sürülmektedir. Bu 
yeni bulguların sunulduğu yayınlar, tartışma ortamı yaratmaya, bilim 
insanlarının ilgisini bölgeye çekmeye, yeni projelere ilham kaynağı ve 
temel oluşturmaya adaydır. 

Proje kapsamında SCI’de taranan dergilerde 6 uluslararası yayın 
yapılmıştır. Konferanslarda proje konusunda 7 uluslararası ve 13 ulusal 
sunum yapılmıştır. Proje kapsamındaki yayınlar, SCI kapsamındaki 
dergilerde yayınlanan makalelerden toplam 30 atıf almıştır. Projede dört 
doktora ve bir yüksek lisans öğrencisi bursiyer olarak görev almış ve alan 
çalışması, analiz ve bulguların modellenmesi ve yorumu konularında 
önemli tecrübeler kazanmışlardır. 

Tetis konveksiyon hücresinin Afrika’dan kuzeye küresel ölçekteki temsili görünümü
(Faccenna, Becker, Jolivet ve Keskin, 2013 makalesinden).



109Y186
Yeniçağa Gölü (Bolu) Turbalık Alanlarının 
Karbon, Azot ve Su Döngülerinin Akı 
Kulesi ve Uzaktan Algılama ile İzlenmesi 
ve Modellenmesi
Uluslararası Proje (COST)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Fatih EVRENDİLEK
374 254 10 00
fevrendilek@ibu.edu.tr

Bu projede; gelişmiş yersel sensörler (akı kulesi 
sistemi), uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, 
ayrık dalgacık dönüşümü ile gürültü giderimi, 
jeoistatiksel interpolasyon yöntemleri, regresyon 
modelleri ve yapay sinir ağları birleştirilerek 
Yeniçağa turbalık ekosisteminin atmosfer ile 
biyosfer arasındaki CO2, H2O ve enerji alışverişleri 
üç sene süresince gece ve gündüz boyunca 
kesintisiz bir şekilde saatlik bazda sayısal olarak 
ifade edilmiştir. 

Küresel İklim Değişikliği 
Bağlamında Turbalık 
Ekosistemlerin 
Metabolizması ile “Nefes 
Alışverişinin” İzlenmesi ve 
Modellenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih EVRENDİLEK 
Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU 
Prof. Dr. Can ERTEKİN 
Prof. Dr. Duran KARAKAŞ
Doç. Dr. Nusret KARAKAYA 
Doç. Dr. Şeref KILIÇ 
Yrd. Doç. Dr. Kerem GÜNGÖR 

Günümüzde 500’ün üzerinde akı kulesi farklı kıtalarda ve ekosistem tiplerinde 
“biyosferin nefes alışverişini” uzun dönemli ve kesintisiz şekilde ölçmektedir. 
Türkiye’de tarımsal veya tarım dışı ekosistemlerde uzun dönemli kesintisiz 
ölçüm yapan bir akı kulesinin bulunmaması ve özellikle, önemli karbon yutakları 
olan ve Türkiye’de ve Dünya’da oldukça sınırlı bir mekansal büyüklüğe sahip 
olan turbalık alanlar hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olunması proje fikrinin 
oluşturulması ile başlatılmasının arkasındaki motivasyonlardır. Yeniçağa (Bolu) 
turbalık alanına tesis edilen akı kulesi ile saniyede 10 okuma yaparak gece ve 
gündüz kesintisiz olarak üç seneyi aşkın bir süredir ekosistem ölçeğinde CO2, 
H2O ve enerji metabolizması sayısal olarak ifade edilmektedir. CO2, H2O, enerji ve 
N metabolizması; (1) uzaktan algılama, (2) coğrafi bilgi sistemleri, (3) jeoistatistik, 
(4) regresyon modelleri, (5) yapay sinir ağları ve (6) ayrık dalgacık dönüşümü 
gürültü giderimi yöntemleri entegre edilerek izlenmiş ve modellenmiştir. Ayrıca, 
Dünyada 100 yıldan fazla bir süredir kesintisiz bu ölçümlerin yapıldığı yerlerin 
mevcut olduğu göz önünde tutulduğunda, bu proje Türkiye’nin dünyadaki benzer 
bilimsel faaliyet ve ağlara entegrasyonunu hızlandırmıştır.

Çevre, orman, tarım, hayvancılık, bilişim ve savunma sanayi sektör, kurum ve 
kuruluşları 

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:fevrendilek@ibu.edu.tr
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Ayrık dalgacık dönüşümlü gürültü giderim tekniklerinin regresyon ve 
yapay sinir ağları modelleri ile birleştirilerek yüksek frekanslı akı kulesi 
verilerine uygulanması ilk defa bu proje ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
küresel iklim değişikliği bağlamında CO2 ve H2O verilerinin toplanmasına 

ve de akı kulesi teknolojilerinde yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek insan 
gücünün yetişmesine katkı sağlanmıştır. Proje kapsamında yüksek etki 
faktörlü dergilerde 13 adet SCI-E yayın yapılmıştır. 

Yeniçağa turbalık ekosistemindeki akı kulesi (sağda) ve meteoroloji istasyonu (solda) sırasıyla 
12 Temmuz 2010 ve 5 Ağustos 2010 tarihlerinden bu yana kesintisiz ölçüm yapmaktadır. 



109Y374
Asidik Maden Sızıntı Sularının Geçirgen 
Reaktif Bariyerler (Yerinde Arıtım) ve 
Anaerobik Perdeli Reaktörler (Dışarıda 
Arıtım) Kullanarak Arıtımı
Uluslararası Proje (İkili İşbirliği-Yunanistan)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA
507 921 14 23
erkansahinkaya@yahoo.com

Asidik (pH 2-5), krom, demir ve arsenik içeren 
endüstriyel atıksular kimyasal ilavesi olmadan 
tamamen bakterilerin kullanılmasıyla başarılı bir 
şekilde arıtılmıştır. Böylece bakteri içeren yüksek 
hızlı biyoreaktörler geliştirilmiş olup, yüksek 
zehirliliğe sahip atıksular doğaya ve insana zararsız 
hale getirilebilmiştir. Ayrıca, bu yolla ağır metallerin 
geri kazanımı da mümkün olabilmektedir. 

Demir, Krom ve Arsenik 
İçeren Atık Suların 
Mikroorganizmalarla 
Arıtımı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA 
Prof. Dr. Sinan UYANIK 

Metal içeren asidik maden sızıntı suları (AMS); hava ve suyun pirit ( FeS2) gibi 
minerallerle teması sonucunda oluşmaktadır. Diğer kükürt içeren mineraller 
de benzer şekillerde oksitlenerek yoğun şekilde sülfat ve metal su fazına 
geçebilmekte, böylece yüksek konsantrasyonlarda sülfat ve metal içeren AMS 
oluşmaktadır. AMS, alıcı su ortamlarına karışabilmekte ve canlı yaşamına ciddi 
zararlar verebilmektedir. Koşulların uygun olması durumunda AMS oluşumu 
yüzlerce yıl devam edebilmektedir. Organik madde varlığında, anaerobik koşullarda 
sülfat mikrobiyolojik olarak sülfüre indirgenmekte ve ağır metaller, oluşan sülfür 
ile reaksiyona girerek çözünmeyen metal-sülfür formları oluşturabilmektedir. 
Ayrıca, biyolojik sülfat indirgeme sırasında alkalinite de oluşmaktadır. Böylece, 
tek bir reaktörde metal ve sülfat birlikte giderilerek pH da nötral değerlere 
yükseltilebilmektedir. Bu çalışmada; sülfidojenik AMS arıtımı amacıyla, çeşitli 
reaktör alternatifleri (örneğin, anaerobik perdeli reaktör, akışkan yataklı reaktör, 
elementel kükürt dolgulu reaktör ve anaerobik dolgu yataklı reaktör) incelenmiştir. 
Çalışmalarda özelikle Cr(VI) ve As gibi oldukça toksik ağır metallerin giderimine 
odaklanılmıştır. Sonuçlar, AMS’nin sülfat indirgeyen biyoprosesler ile başarılı 
bir şekilde arıtılabileceğini göstermiştir. Metal giderim verimlerinin genellikle 
%99’dan fazla olduğu gözlenmiş olup, üretilen alkalinite ile giriş pH değerlerinin 
asidik değerlerden (pH 2,0-3,0) nötral değerlere kadar yükseltilmesi sağlanmıştır. 
Sonuç olarak; sülfidojenik biyoprosesler; Cr(VI), Fe ve As gibi oldukça tehlikeli 
metaller içeren AMS arıtımı için başarılı şekilde kullanılabilir. 

Asidik maden sızıntı üreten maden sektörü, metal ve sülfat içeren her türlü 
endüstriyel atıksu arıtımı ve metal geri kazanımı

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Technical University Crete 
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:erkansahinkaya@yahoo.com


ARDEB Başarı Öyküleri 18     19

Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Projeden 4 adet indeksli dergilerde yayın ve 2 adet de uluslararası bildiri 
olmak üzere toplam 6 adet yayın yapılmıştır. Proje kapsamında, Hollanda 
(Prof. Dr. Piet NL Lens, Unesco-IHE Institute for Water Education) ve 
Avustralya (Dr. Anna KAKSONEN, CSIRO Land and Water, Underwood 

Avenue)’dan bilim insanlarıyla ortak çalışmalar ve yayınlar yapılmıştır.
Ayrıca lisansüstü öğrenciler yetiştirilmiş ve bilimsel birikime katkıda 
bulunulmuştur.



110Y309
Georeferanslanmış Konuşma Tanıma 
Tabanlı GIS Veri Toplama Aracı
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
532 404 25 29
ebesdok@erciyes.edu.tr

Konumsal veri yönetiminde kullanılan ileri 
teknolojilerden birisi de “konuşma - tanıma”’dır. 
Konuşma - tanıma bilgisayar ve insanın 
etkileşiminde çok önemli bir araçtır. Konuşma  
- tanıma harita mühendisliği uygulamalarında 
veri derleme ve bilgi edinme amaçlı olarak 
kullanılabilecek çok etkin bir araçtır.

Konuşma Tanıma 
Teknolojisinin Haritacılıkta 
Kullanımı

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
Doç. Dr. Pınar ÇİVİCİOĞLU BEŞDOK

Ses tabanlı interaktif iletişimin multimedia-GIS uygulamalarındaki önemi 
son yıllarda anlaşılmıştır. Konuşma tanıma ve konuşma sentezlemenin GIS 
uygulamalarındaki kullanım potansiyelinin büyüklüğü nedeniyle bu projede bir 
‘Konuşma Tanıma Tabanlı GIS Veri Toplama Aracı’ geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Bu amaçla sezgisel DTW tabanlı yeni bir ayrık konuşma tanıma yöntemi de 
geliştirilmiştir. Proje sırasında karşılaşılan sayısal optimizasyon problemlerini 
çözebilmek için üç farklı yeni optimizasyon algoritması geliştirilmiştir. Bu 
algoritmalardan DSA ve BSA ilgili dergilerde en çok okunan ilk 5 makale arasına 
girmiştir. Konumsal Bilgi Sistemleri kullanıcıları çoğunlukla non grafik veritabanı 
verilerini okumak yerine dinlemeyi tercih etmektedir. Bu insan-bilgisayar 
etkileşiminde daha doğal bir iletişim yöntemidir. Bu projede, konumsal bilgi 
sistemlerinde insan ve bilgisayar etkileşimi için sesin kullanımı sağlanmıştır. 
Proje sonuçları, sistem kullanıcılarının ilgili GIS nesnesine ait özniteliklere ilgili 
nesneye topolojik olarak ilişkilendirilmiş ses-dosyaları/komutları kullanarak 
erişimlerine olanak vermiştir. Var olan büyük potansiyelden dolayı konumsal 
nesneler hakkında ‘konuşma-tanıma tabanlı veri toplama’ ve mevcut nongrafik 
veriyi kullanıcıya sesli iletebilmek için gerekli ‘doğal ses sentezleme’ uygulamaları 
modern multimedia-GIS alanında da yaygınlaşacaktır. Proje sonuçları, giyilebilir-
hesaplayıcılar kullanarak derlenen zaman dömeninde georeferanslanmış ses 
verilerinin analizi yoluyla veritabanı beslemeye olanak vermiştir. Elde edilen 
teknoloji, GIS uygulamalarında özellikle görme kusuru bulunan kişilere, çocuklara, 
yaşlılara veya stres-altında çalışan kişilere aradıkları bilgiyi GIS veri havuzundan 
ayıklayarak interaktif bir şekilde ulaştırmak için kullanılabilecektir.

Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgilenen kurum ve kuruluşlar, harita firmaları, belediyeler, 
tapu ve kadastro genel müdürlüğü, sayısal optimizasyon ile ilgilenen kuruluşlar, 
ses işleme ve konuşma tanıma ile ilgilenen kuruluşlar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje kapsamında mobil-sesli veri toplamaya yönelik bir ürün geliştirilmiş 
ve ilgili ürüne ait patent belgesi alınmıştır. Proje kapsamında uluslararası 
dergilerde 4 adet makale yayınlanmıştır. İlgili yayınlardan ikisi en çok 

okunan ilk 5 makale arasına girmiştir (Computers & Geosciences ve 
Applied Mathematics and Computation). Proje konusu ile ilgili olarak 
doktora seviyesinde iki araştırmacı yetiştirilmiştir.
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104E035
DRESS: Uzman Radyoloji Tanı Destek 
Sistemi
3501 - Kariyer Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Burak ACAR
212 359 64 65
acarbu@boun.edu.tr

Sanal kolonoskopi ile girişimsiz erken bağırsak 
kanseri teşhisi için bütün bağırsağın hızlı ve 
detaylı tomografik incelenmesi ve bağırsak 
kanserinin öncülü olan poliplerin erken teşhisi 
amaçlı rutin tarama mümkün olmaktadır. Bu 
proje beynin sinir ağ yapısındaki değişikliklerin 
manyetik rezonans görüntüleme ile alınan verilerin 
analizi ile de Alzheimer vb. hastalıkların ve / veya 
yaşlanma etkilerinin objektif değerlendirilmesine 
/ izlenmesine yönelik araştırmalara özgün katkıda 
bulunmuştur.

Erken Bağırsak Kanseri Tanısı ve 
Beyin Haritalamada Bilgisayar 
Teknolojileri

Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Burak ACAR
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Burak GÜREL 
Dr. Suzan ÜSKÜDARLI 
Dr. Ali Vahit ŞAHİNER 
Dr. Ceyhun B. AKGÜL

DRESS projesi bir şemsiye proje olarak değişik kaynaklı ve formattaki tıbbi 
görüntülerin işlenmesi, analizi ve görselleştirilmesi amacıyla yazılım altyapısı 
ve platformu geliştirmeyi, bu altyapıyı kullanarak (1) Sanal Kolonoskopi’de 
bilgisayar destekli tanı, (2) Difüzyon Tensör MRG kullanarak beynin sinir ağ 
haritasının çıkarılması ve (3) 3 Boyutlu verilerle kullanıcı etkileşimi için bilgisayarlı 
görme teknolojilerine dayalı kullanıcı arayüzleri geliştirmeyi amaçlamıştır. Sanal 
Kolonoskopi’de 3 Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi verilerinden (bağırsak kanserinin 
öncülü olan) kolonik polip olma olasılığı yüksek yapıların otomatik olarak 
bulunmasına yönelik algoritma geliştirilmesi üzerine çalışılmıştır. Difüzyon Tensör 
MRG görüntüleriyle yapılan çalışmada konvansiyonel traktografi ve olasılıksal 
bağlantı haritalama yöntemleri birleştirilmiştir. Kullanıcı arayüzleri konusunda ise 
stereo kamera kullanılarak 3 boyutlu rastgele kesit alma arayüzü geliştirilmiştir. 
Bütün yöntemler VAVframe adıyla tescillenen yazılım çerçevesi içinde açık kaynak 
kodlu kütüphanelerden de yararlanılarak hayata geçirilmiştir.

Radyoloji verilerini kullanan, üreten her türlü sağlık kurumu, tıbbi görüntüleme (BT, 
MRG) ve tıbbi bilişim / bilgi teknolojileri (HIS, RIS, PACS sistemleri) konularında 
çalışan firmalar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje kapsamında geliştirilen VAVframe yazılım çerçevesi tescillenmiştir 
( İEE/BP-VT/729” kayıt tescil numarasıyla 26.08.2010). Proje süresince 
4 uluslararası bilimsel dergi makalesi, 10 konferans bildirisi, EUSIPCO’da 
en iyi makale üçüncülük ödülü, 5 yüksek lisans tezi, 2 kitap bölümü 

yayınlanmış, birinde organizatör olmak üzere 2 çalıştaya katılım 
sağlanmış ve AB 6. Çerçeve Programı SIMILAR NoE kapsamında proje 
tanıtımı gerçekleştirilerek öğrenci değişimi yapılmıştır. 



104E056
Sayısal İmgelerden Adli Kanıt Toplanması
3501 - Kariyer Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. İsmail AVCIBAŞ
312 551 54 36
iavcibas@turgutozal.edu.tr

Bu projede verilen bir sayısal imgenin kaynağının 
belirlenmesine, imgede insanları yanıltma 
amaçlı işlemlerin yapılıp yapılmadığını sezmeye 
yönelik özgün yöntemler geliştirilmiştir. Benzer 
problemlerin çözümünün daha kolay yapılabilmesi 
için grafik arayüze sahip bir yazılım ürünü 
gerçekleştirilmiştir.

Sayısal İmgelerden Adli Kanıt 
Toplama

Uludağ Üniversitesi
Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail AVCIBAŞ

Sayısal imgeler çok kolay elde edilebilmekte ve üzerlerinde değişiklik/sahtecilik 
yapmak çok kolay olmaktadır. Sayısal imgenin bir olayın/olgunun kanıtı olarak 
kullanılabilmesi için öncelikle aşağıdaki soruların cevaplanabilmesi kritik öneme 
sahiptir:

• İmge hangi kaynaktan (cep telefonu, kamera, tarayıcı, grafik vb.) elde 
edilmiştir?

• İmge üzerinde iyi ya da kötü niyetli herhangi bir değişiklik yapılmış mıdır?
• İmge gizli bir mesaj taşımakta mıdır?

Bu projenin amacı yukarıdaki sorulara doğru cevaplar veren özgün yöntemler ve 
araçlar geliştirmektir.

Adalet Bakanlığı, Jandarma ve Polis Kriminal Laboratuvarları

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Sayısal imgelerde yapılan sahteciliklerin/değişikliklerin sezimlenmesi; 
sayısal imgenin hangi kaynaktan (cep telefonu, kamera, tarayıcı, bilgisayar 
grafiği) elde edildiğinin tanılanması; sayısal ses ve imgelerin gizli yazı 
analizi; sanat sahteciliğinin sezimine yönelik özgün ve başarılı yöntemler 
önerilmiş ve araştırma sonuçları saygın dergilerde yayınlanmıştır.

Projede ele alınan konuların araştırma ve geliştirilmesinin daha kolay 
yapılabilmesi için grafik arayüze sahip bir yazılım ürünü gerçekleştirilmiştir. 
Bu proje ile 4 doktora tezine katkıda bulunulmuştur. 



105E148
Narkotik Maddeler için Biyolojik Algılayıcı
1001-Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. B. Erdem ALACA
212 338 17 27
ealaca@ku.edu.tr

Proje kapsamında, mikro-elektro-mekanik sistem 
temelli hassas bir biyolojik malzeme algılayıcısı 
geliştirilmiştir. Projenin ana hedefi, her koşul altında 
biyolojik maddelerin hızlı şekilde tespiti, bu amaçla 
halihazırda mevcut sistemlerin eksikliklerinin 
incelenerek yeni bir yaklaşım geliştirilmesi ve 
gerçekleştirilen algılayıcının toplum sağlığı, ülke 
ekonomisi ve güvenliği alanlarında (örneğin tıp 
alanında erken teşhis, savunma alanında biyolojik 
tehdide karşı erken uyarı ve suçla mücadele 
alanında tarama çalışmaları) tatbikatı olmuştur. 
Bu amacın gerçekleştirilmesi için algılayıcının, 
yüksek hassasiyette ve sıvı ortamda çalışabilmesi, 
taşınabilir ve uygun maliyetli olmasına önem 
verilmiştir. Algılayıcının çalışma prensibi, biyolojik 
dünyada anahtar-kilit mekanizması olarak 
işleyen çeşitli etkileşimlere dayanır. Bu sayede 
uyuşturucu ve Hepatit tespiti yapılarak sonuçlar 
doğrulanmıştır.

Narkotik Algılayıcı 

Koç Üniversitesi

Doç. Dr. B. Erdem ALACA 
Prof. Dr. Hakan ÜREY
Doç. Dr. İ. Halil KAVAKLI

Projenin ana amacı; taşınabilir çevresel etkilerden bağımsız, sahada kullanımı 
mümkün, eş zamanlı ölçüm yapan, teknisyen ve altyapı ihtiyacı duymayan, sıvı 
içerisinde ölçüm yapabilen (fizyolojik ortam içerisinde, kurutma yapmadan) ve 
ucuz (seri imalata çevrilebilecek) bir biyololojik algılayıcı geliştirmek olmuştur.

Söz konusu algılayıcı, mikro elektro mekanik sistem (MEMS) tabanlı olup, 
halihazırda kullanılan mikro diziler ve protein teşhis araçlarına alternatif olarak 
düşünülmüştür.

Bu amaçla proje kapsamında, bu alanın başlıca problemi olan entegrasyon ve 
ölçekte küçülme hedef alınarak sistem bazlı bir yaklaşımla tasarım yapılmış, 
almaç protein-hedef molekül yanında antijen-antikor etkileşimleri ölçülmüş, 
sonuçların ticari sistemlerle karşılaştırılarak doğrulanmasına önem verilmiş, 
patojen ve DNA etkileşimleri konusunda da bilgi ve tecrübe birikimi sağlanmıştır. 
Yapılan disiplinlerarası çalışma neticesinde MEMS ve biyoteknolojinin ortak 
kullanıldığı bir laboratuvar prototipi ortaya çıkarılmıştır.

Tıp, ilaç sanayii, savunma, emniyet

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Disiplinlerarası bir yaklaşım ile özgün değer taşıyan ve ticarileşme 
potansiyeli bulunan bir sistem hayata geçirilmiş, bunun sonucunda çeşitli 
bilimsel, teknolojik ve eğitsel kazanımlar edinilmiştir. Proje ekibindeki 
tüm öğretim üyeleri, TÜBA-GEBİP ödülü almışlardır. Ayrıca 4 adet patent 
başvurusu, A sınıfı dergilerde 3 adet bilimsel yayın, önde gelen ulusal ve 
uluslararası konferanslarda 12 adet bildiri ve 4 yüksek lisans tezi proje 
çıktılarıdır. Takip eden dönemde birçok ortaklık kurulmuş ve proje önerileri 
hazırlanmıştır:

STM firması ile ortaklık kurularak savunma ve askeri uygulamalar 
için patojen algılayıcı geliştirilmesi konusunda Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’na proje önerisi hazırlanmıştır. Adli Tıp Kurumu ve STM 
firması ile ortak adli tıp ve polis kontrolleri için tükürükten uyuşturucu 
tanısı konusunda proje önerisi hazırlanmıştır. Inventram A.Ş. firması ile 
2012 yılında ortaklık kurulmuş ve teşhis amaçlı bir ürün geliştirme ve 
ticarileştirme faaliyetlerine başlanmıştır. Ticarileştirme alanında yeni bir 
şirket kurulumu süreci devam etmektedir.
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Optoelektronik Uygulamaları için 
Nanokristal Katkılı Özgün Aygıtlar
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Hilmi Volkan DEMİR
312 290 10 21
volkan@bilkent.edu.tr 

Günümüzde hayatımızın birçok alanına giren 
aydınlatma ve görüntüleme sistemleri için 
insan gözünün en verimli ve en kolay şekilde 
algılayabileceği, doğadaki gerçek renkleri taklit 
edebilecek ışık kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Gerçekleştirilen bu proje kapsamında yapılan 
çalışmalarla bu tarz ışık kaynaklarının 
üretilebileceği gösterilmiştir.

Kaliteli Işık için Nano 
Işıyıcılar

Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Hilmi Volkan DEMİR 

Bu projede, yığın malzemede görülmeyen nanokristallerin kuantum özelliklerini 
optoelektronik fonksiyonlarda kullanmak için nanokristal katkılı özgün 
optoelektronik aygıtları başarı ile geliştirilmiştir. Bu aygıtlar, fotodetektörler ve 
güneş gözeleri için nanokristal sintilatörleri, nanokristal katkılı beyaz ışık kaynakları, 
nanokristal katkılı optik kuantum modülatörleri, optik dalga boyu aralığı için farklı 
işlevleri olan nanokristal katkılı optoelektronik diyotlardır.

Aygıtların yapımı için gerekli olan nanokristal yapılarının optoelektronik 
karakterizasyonu ve modellemesi,  optoelektronik aygıt tasarımı ve optimizasyonu, 
aygıt fabrikasyonu ve aygıt ölçüm, analiz ve uygulama basamaklarının her biri bu 
proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile çip üstünde nanokristal katkılı 
LED ile beyaz ışık üretilmiş, ilk kez ayarlanabilir renk özellikleri elde edilmiştir. 
Değişik nanokristal kombinasyonlarının melezleştirilmesi sonucu ayarlanabilir 
fotometrik özellikler elde edilebileceği ilk defa gösterilmiştir. Yine proje 
kapsamında geliştirilmiş morötesi algılama ve morötesine uzanan fotovoltaikler 
için nanokristal temelli sintilatörler, dünya literatüründe yer alan ilk nanokristal 
temelli morötesi sintilatörlerdir. Geliştirilmiş nanokristal katkılı optoelektronik 
aygıtlar, benzer yapılara sahip olmasına rağmen farklı optik işlevleri (örneğin, ışık 
üretme, algılama ve hasadı) ile ön plana çıkan prototipleri sayesinde kısa vadede 
farklı teknolojik uygulamalar sunmakta ve buna bağlı olarak farklı konularda 
bilimsel birikime katkıda bulunmaktadırlar. Bu projede geliştirilen aygıtların ortak 
yönleri, dünya çapında ilk olmaları, stratejik önem taşımaları, büyük market 
değerlerinin bulunması ve bu aygıtlara kısa vadede ihtiyaç duyulmasıdır.

Aydınlatma sektörü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, LCD TV veya ekran 
üretimi yapan beyaz eşya üreticileri, CCD kamera üretimi yapan savunma sanayi 
kuruluşları

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Bu proje ile Türkiye’de çip üstünde nanokristal katkılı LED ile beyaz ışık 
üretilmiş ve dünyada ilk kez ayarlanabilir renk özellikleri elde edilmiştir. 
Ayrıca yüksek renk dönüşümü indeksine sahip ılık beyaz ışık üretimi için 
nanokristal ışıyıcıların yeni renk dönüşüm bileşimleri üzerine çalışmalar 
sunulmuştur. Bu proje sayesinde ülkemizde bir araştırmacı (Doç. Dr. Hilmi 
Volkan Demir) ilk defa Avrupa Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü (EURYI) almaya 

hak kazanmıştır. EURYI ödülü Avrupa Bilim Vakfı (ESF) tarafından verilen 
Avrupa’nın en prestijli bilim ödülleri arasındadır. Bu proje kapsamında 
yapılan çalışmalar 30’un üzerinde A kategorisinde, uluslararası hakemli 
(SCI) dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca 2 yüksek lisans ve 2 doktora tezi 
tamamlanmıştır. 



106E040
İki Bacaklı İnsansı Robot Tasarım, İmalat 
ve Kontrolü
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Kemalettin ERBATUR
216 483 95 85
erbatur@sabanciuniv.edu

SURALP, Sabancı Üniversitesi laboratuvarlarında 
tasarlanmış ve imal edilmiş yeni bir insansı 
robottur. Robot; bacaklarında, kollarında, boynunda 
ve belinde olmak üzere toplamda 29 serbestlik 
derecesine sahiptir. Düzgün olmayan zeminler 
üzerinde yürüme ve görsel kontrol / kuvvet 
kontrolü öğeleri yardımı ile çevre ile etkileşim 
konuları üzerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Türkiye’nin İlk İnsansı 
Robotu SURALP

Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. Kemalettin ERBATUR
Prof. Dr. Mustafa ÜNEL
Prof. Dr. Asif ŞABANOVİÇ
Doç. Dr. Güllü KIZILTAŞ ŞENDUR
Doç. Dr. Ahmet ONAT
Dr. Utku SEVEN

İnsanların insansı robotları kendi yaşama ortamlarında güvenli şekilde 
kullanmalarının sağlanabilmesi için bilimsel araştırmalar devam etmektedir. 
Değişken zemin eğimleri ve düzensizlikleri iki bacaklı robotların dengeli yürüyüşünü 
bir kat daha güç bir hale getirmektedir. İnsansı robotların insanın yardımcıları 
olarak işlevsel olabilmeleri için yürümenin yanında elleri vasıtası ile çevre ile 
etkileşebilmeleri, nesneleri tutabilmeleri, itebilmeleri, taşıyabilmeleri, onların 
yerlerini değiştirebilmeleri de gerekmektedir. Bu etkileşim, temas için kuvvet 
kontrolü tekniklerini, nesnelere yönelmek için görsel kontrolü önemli kılmaktadır. 
Bu projede, yukarıda belirtilen yürüme ve çevre ile etkileşim problemleri üzerinde 
teorik ve deneysel olarak çalışılabilmesine yönelik bir insansı robotun tasarımı, 
imali ve kontrol yöntemleri geliştirilerek robota uygulanması gerçekleştirilmiştir. 

Bu projede yeni bir yürüyen insansı robot platformu tasarlanmış ve üretilmiş, robot 
için yürüme ve çevre ile iletişimde kullanılan kontrol yöntemleri geliştirilmiştir. 
Yetişkin bir insan boyutlarındaki robot; bacaklarında, kollarında, boynunda ve 
belinde olmak üzere toplam 29 serbestlik derecesine sahiptir. Projede tasarlanan 
insansı robota SURALP (Sabancı Üniversitesi Robot Araştırmaları Laboratuvar 
Platformu) adı verilmiştir. SURALP ülkemizin ilk ve tek iki bacak üzerinde yürüyen 
robotu olmuştur. 

Sağlık, imalat, savunma sanayii ve hizmet sektörleri
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Sağlık sektöründe geleceğin hasta bakıcılarının insansı robotlar olmaları 
düşünülmektedir. İnsansı robotlar üzerinde yapılan çalışmalarla yürüme 
fonksiyonunun araştırılması, yürüme işlevini yerine getirecek protez 
bacakların üretilmesine ışık tutacak niteliktedir. Elde edilen deney 
sonuçları, önerilen kontrol algoritmalarının robotun kararlı yürüyüşünü 
sağladığını ve çevre ile temasında başarılı olduklarını ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde insansı robot yürüyüşü ve çevre ile etkileşimi konusunda 
deneysel çalışmalar yapılmasında bu çalışmanın önemli katkısı vardır. 
Zorluk derecesi yüksek bir robot çalışmasının ülkemizde gerçekleştirilmesi 
mühendislik öğrencilerine motivasyon kaynağı olmuştur. Proje 
kapsamında 3 uluslararası makale, 9 uluslararası ve 7 ulusal bildiri 
yayınlanmış, 2 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.



106E089
Bacaklı Robotlarda Mobil Arazi 
Uygulamarına Yönelik Öz Durum Kestirimi 
ve Geri Beslemeli Dinamik Davranışlar
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Afşar SARANLI
312 210 45 29
afsars@metu.edu.tr - www.eee.metu.edu.tr/~afsars

Bu proje kapsamında, yüksek başarımlı, 6 
bacaklı bir böcek robotun ülkemiz imkanları 
ile tasarım ve üretimi gerçekleştirilmiş, gerekli 
algoritmaların geliştirilmesi yoluyla arazi başarım 
testleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda hassas 
bacak kumanda birimleri, güç yönetim birimi gibi 
donanımlar öğrencilerimiz tarafından tasarlanmış, 
gömülü bilgisayarlar ile tüm bir sistem olarak 
entegre edilmiştir. Bunun yanında robot üstü 
bir yönetim bilgisayar ağı tasarlanmış ve test 
edilmiştir. 

Geleceğin Bacaklı 
Dinamik Robotlarını Arazi 
Şartlarında Başarılı Kılmak 
için Yaklaşımlar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Afşar SARANLI 
Doç. Dr. Uluç SARANLI
Yrd. Doç. Dr. Yiğit YAZICIOĞLU 
Prof. Dr. Kemal LEBLEBİCİOĞLU

Mobil robotların arazi şartlarında kullanımı birçok zor problemi bünyesinde 
barındırmaktadır. Bu doğrultuda bacaklı robotlar en yüksek performansı 
gösterebilme yetisine sahiptir. Proje kapsamında öncelikle, etkin otonom hareket 
sahibi, SensoRHex isimli, altı esnek bacaklı bir robot platformu tasarlanmış ve 
iki adet üretilmiştir. Hem laboratuvar ortamında, hem de dış arazi şartlarında 
çalıştırılmış, birçok elektromekanik ve yazılım öğesi geliştirilmiş ve birleştirilmiştir. 
Bunlar, robot içinde bulunan algılayıcı ve eyleyici üniteleri, gerçek zamanlı iletişimi 
sağlayan bir ağ altyapısı, RHexLib adlı bir robot kontrol yazılım kütüphanesi ve 
hibrid sistemler için bir simülasyon ortamından oluşmaktadır. Bu bağlamda proje 
Türkiye’de bu karmaşıklıkta bir robot platformunun özgün tasarım ve üretimini 
gerçekleştiren az sayıda çalışma arasında bulunmakta, ileriki çalışmalar ve 
endüstriyel uygulamalar için bir altyapı oluşturmaktadır. 

Savunma sanayii (mayın arama, ileri gözetleme, karakol güvenliği) Sivil alanda ise 
özellikle afet yönetimi, arama-kurtarma gibi konular 
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Proje kapsamında, ileride endüstriyel bir ürüne dönüşebilecek yüksek 
performanslı bir prototip robot geliştirilmiştir. Özellikle milli güvenlik ve 
savunma amaçlı kullanılabilecek bacaklı robotlar alanında öncü yetenek 
kazanılmıştır. Projenin ürün yönüne ek olarak, bacaklı robotlar alanında 
çıktıları pek çok uluslararası yayına dönüşmüştür. Davranış kontrolü ve 
algısal algoritmalar ile ilgili olarak birçok bilimsel çalışma gerçekleştirilerek 
milli bilgi birikimine katkı yapılmıştır. Proje ulusal yazılı ve görsel medyada 
yer bulmuş ve takdir toplamış, robotik alanında ve ulusal kabiliyetlerimiz 

hakkında toplumu bilgilendirme görevini yerine getirmiştir. Proje 
tamamlanmasına yakın basında takdir toplamış, yazılı ve görsel medyada 
haber olarak yer almıştır.

Proje ürünü platform üzerinde 5 adet yüksek lisans tezi tamamlanmış, 
takip eden yıllarda 8 adet uluslararası dergi yayını ve 10 uluslararası 
kongre makalesi yayınlanmıştır.
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En Büyük Elektromanyetik İntegral 
Denklemi Çözümü (EBEMİD)
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Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. ve Direktör (BiLCEM) Levent GÜREL
312 290 20 96
lgurel@bilkent.edu.tr

Bu proje kapsamında, büyük elektromanyetik 
problemlerin çözümünü başarabilmek için hızlı ve 
paralelleştirmeye uygun elektromanyetik çözüm 
algoritmaları geliştirilmiştir. Süper bilgisayarların 
paralel programlamaları yapılarak, dünyada 
çözülebilen en büyük elektromanyetik problemlerin 
çözümüne ulaşılmış, 135 milyon bilinmeyenli 
denklem çözülmüştür. Bu sayede, çok karmaşık 
metamalzeme yapılarının analiz edilmesi, F16 gibi 
karmaşık geometrilere sahip uçakların çok yüksek 
frekanslardaki Radar Kesit Alanı (RKA) değerlerinin 
hesaplanması gibi daha önce çözülemeyen 
problemlerin çözümleri elde edilmiştir.

Türkiye’den Bir Rekor: 
Dünyanın En Büyük 
Elektromanyetik Problemleri 
Ülkemizde Çözüldü! 

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Levent GÜREL 

En Büyük Elektromanyetik İntegral Denklemi Çözümü (EBEMİD) Projesi’nde, 
büyük elektromanyetik problemlerin çözümü için hızlı çözüm algoritmaları 
geliştirilmesi, büyük problemlerin çözümü için gereken paralel bilgisayar 
sistemlerinin kurulması, paralel bilgisayar sistemlerinin etkin olarak 
kullanılabilmesi için hızlı ve karmaşık çözüm algoritmalarının en verimli 
şekilde ve özgün yöntemlerle paralelleştirilmesi, bütün bu yazılım ve donanım 
çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan elektromanyetik simülasyon ortamında 
nano-optik görüntüleme sistemlerinin elektromanyetik olarak modellenmesi 
ve temel fiziksel süreçlerin bilimsel olarak anlaşılabilmesi konuları çalışılmıştır. 
Geliştirilen özgün yöntemler sayesinde, daha önce çözümü mümkün olmayan 
metamalzeme yapıları incelenmiş, biyoloji, tıp ve optik gibi pek çok alanda 
kullanılması düşünülen karmaşık metamalzeme yapıların ele alınması ve yüksek 
doğruluktaki benzetimlerinin yapılması sayesinde deneysel çalışmalara katkıda 
bulunulmuştur. Ayrıca geliştirilen teknikler ülkemiz için çok önemli bir yere sahip 
olan F-16 gibi hedeflerin benzetimleri için kullanılmış ve bu hedeflerin gerçek 
boyutlarıyla ve arzu edilen frekanslarda modellenmeleriyle gerçek senaryolar 
bilgisayar ortamında incelenmiştir. Tüm bunlara ek olarak, dünyadaki en büyük 
integral denklemi probleminin çözülmesiyle birlikte ülkemizin dünya haritasındaki 
bilimsel yerini almasına katkıda bulunulmuştur. 

Savunma sanayi ve elektronik endüstrisi
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Bu proje ile 135 milyon bilinmeyenli denklem çözülmüştür. Ayrıca proje 
kapsamında yapılan bilimsel çalışmalardan 16 adet makale ve 25 adet 
bildiri üretilmiştir. Büyük problemlerin çözümü için geliştirilen kabiliyetler, 
gerçek yaşamda önem taşıyan anlamlı problemlerin çözümü kapısını 
açtığı için, ülkemiz için önemi olan pek çok problemin elektromanyetik 
simülasyon ve modellemesini yapabilecek duruma gelinmesini 
sağlamıştır. Örneğin, savunma sanayii için F-16 uçaklarının Radar 
Kesit Alanı (RKA) değerlerinin hesaplanması gerçekleştirilebilmiştir. 
Bir başka örnek olarak, sivil elektronik endüstrisi için Avrupa Birligi’ne 

entegrasyonumuzda önemli bir uygulama olan elektromanyetik 
uyumluluk (Electromagnetic Compatibility) problemlerinin çözümü 
gerçekleştirilmiştir. Anılan elektromanyetik modelleme ve simülasyon 
kabiliyetleri ulusal projelerimiz arasında anılan uzay ve uydu projeleri, 
sentetik açıklık radarı (SAR) projeleri, hava savunma radarları projeleri 
için de kullanılabilecektir. Bu bağlamda, EBEMİD Projesi, yeni projelerin 
üretilmesine temel oluşturabilecektir. Bu projede lisansüstü ve lisans 
öğrencileri istihdam edilmiştir.
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Manyetik Rezonans Elektriksel Empedans 
Tomografi (MR-EET) ve Manyetik 
Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme 
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Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Yusuf Ziya İDER
532 616 13 57
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Kanser ve inme gibi hastalıklarda dokuların 
iletkenlik dağılımlarında değişiklikler olmaktadır. Bu 
hastalıkların derece ve yerinin erken evrede tespit 
edilmesi ve ayrıca elektromanyetik dalgaların 
etkilerinin daha detaylı incelenebilmesi için yazılım 
ve donanım geliştirilmiştir.

Erken Evre Kanser 
Teşhisinde Yeni Bir 
Görüntüleme Yöntemi

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Ziya İDER

MR-EET ve MR-AYG teknikleri, defibrilatör akımlarının ve biyoelektrik akımların 
görüntülenmesi, biyoelektrikleri ve ters problemlerinin çözümü ve elektromanyetik 
dalgaların vücuttaki etkilerinin detaylı incelenebilmesi için gereken vücut içi 
iletkenlik dağılımının oluşturulmasına dayanan ve ayrıca kanser ve inme teşhisi 
gibi alanlarda potansiyel uygulamaları olan görüntüleme yöntemleridir. MR-AYG 
ve MR-EET, dahili akım dağılımının yarattığı manyetik alanın Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG) kullanılarak ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Bu projede bu 
yöntemlerin üç boyutlu (3B) cisimlere uygulanabilmesi sağlanmıştır. Geliştirilen 
algoritmalar 3 Teslalık bir MRG sisteminde SS-SEPI ve MS-SEPI hızlı MR darbe 
dizinleri ile denenmiştir. Geliştirilen çok kanallı akım kaynağı sayesinde cisim 
içinde homojene yakın akım yoğunluğu dağılımı elde edilmesi ve bu sayede daha 
doğru MR-EET görüntülerinin oluşturulması mümkün olmuştur.

Tıbbi cihaz sektörü, elektronik sektörü
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Teknolojik açıdan bakıldığında MR-EET ve MR-AYG tekniklerinin 3 boyutlu 
cisimlere uygulanması başarılmış ve bu tekniklerin uygulanabilmesi için 
gereken donanım ve yazılım geliştirilmiştir. Bu tekniklerin endüstriyel ve 
tıbbi uygulamalarının yapılabilmesi için endüstri ve tıp gruplarıyla ortak 
çalışma yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar sonunda endüstriyel 
bir değer veya tıbbi teşhise yönelik bir unsur tespit edilirse, tekniğin ürün 
haline getirilmesi ülkemizde mevcut teknoloji ve yan sanayi açısından 
mümkündür. Bu durumda özellikle tıbbi alanda satılan her Manyetik 
Rezonans Görüntüleme cihazının yanında bir adet MR-EET ve MR-AYG 
cihazı (add-on) verilmesi mümkün olacaktır. Bu amaçla MRG sistemi 
üreticileriyle ortak çalışmak mümkün olabileceği gibi bağımsız bir üretim 

ve ihracat şirketi oluşumuna gitmek de olasıdır. Cihaz tıbbi teşhisin yanı 
sıra MRG sistemlerinin hastaya zararının daha iyi ölçülmesi olanağını da 
sağladığından pazar payı yüksek olacaktır. Proje, ülkemize bilim insanı 
yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazandırılmasına da katkı sağlamıştır. 
Bu proje kapsamında çeşitli yurtiçi ve yurtdışı konferanslarda bildiriler 
sunulmuştur. Ayrıca İngiliz Fizik Enstitüsü’nün yayınladığı dergide iki adet 
yayın gerçekleştirilmiştir. 

Çok kanallı akım kaynağının MR-EET için kullanılması yoluyla iletkenlik 
görüntülerinin kalitesinin artırılması konusunda patent başvurusu 
aşamasına gelinmiştir. 



107E261
Biçimbilimsel Tabanlı Dil Modeli ile Türkçe 
Konuşma Tanıma Sistemi
1001-Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Tunga GÜNGÖR
212 359 70 94
gungort@boun.edu.tr

Bu proje kapsamında, Türkçe konuşmaları otomatik 
olarak yazıya çevirecek yöntemler geliştirilmiştir. 
Bu amaçla, Türkçe dilinin özelliklerini dikkate 
alacak şekilde modeller üretilmiştir.

Türkçe Konuşmaların 
Otomatik Olarak Yazıya 
Çevrilmesi

Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Tunga GÜNGÖR
Doç. Dr. Murat SARAÇLAR

Konuşma tanıma problemi, akustik bir sinyale karşılık gelen kelime dizisinin 
bulunması olarak tanımlanabilir. Türkçe gibi eklemeli dillerde sınırsız sayıda kelime 
üretilebilmesi nedeniyle iyi bir dil modelinin eksikliği, konuşma tanıma sistemlerinin 
başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. İngilizce gibi eklemeli olmayan dillerde 
konuşma tanıma sistemlerinin başarıyla geliştirilmiş olması, fakat Türkçe gibi 
dillerde aynı başarıya ulaşılamamasının en önemli nedenlerinden birisi budur. Bu 
proje kapsamında, Türkçe gibi eklemeli diller için bu sorunları çözebilecek bir dil 
modeli hazırlanmış ve bu dil modeli, yüksek başarımlı bir Türkçe konuşma tanıma 
sisteminin geliştirilmesinde kullanılmıştır.

Yazılım, telekomünikasyon, akıllı sistem uygulamaları, sağlık, eğitim, güvenlik, 
savunma sanayi, finans uygulamaları, turizm, yazılım uygulamaları kullanan 
kamu ve özel kuruluşlar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:gungort@boun.edu.tr
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Bu proje kapsamında, Türkçe dili için yüksek başarımlı bir konuşma tanıma 
sistemi geliştirilmiştir. Dil modelinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
sırasında, biçim bilimsel çözümleyici, biçim bilimsel muğlaklık giderici 
ve web derlemi kaynakları elde edilmiştir. Web derlemi çözümleyici ile 
analiz edilip muğlaklık giderici ile doğru analizler seçilerek kelimelerdeki 
morfemler üzerine istatistiksel bir dil modeli geliştirilmiştir. Sonlu durum 
makineleri tabanlı arama ağları üzerinde gerçek zamanlı konuşma tanıma 

yapabilen bir kod çözücü yazılım hazırlanmıştır. Proje çıktıları olarak, 
doktora tezi, araştırma raporları, makaleler, bildiriler, veri tabanları ve 
yazılımlar elde edilmiştir. Proje kapsamında geliştirilmiş olan veri tabanları 
ve yazılımlar araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Uluslararası indekslere 
giren dergilerde 2 adet makale ve altı adet uluslararası konferans bildirisi 
yayınlanmıştır.



108E036
Fibrimiyalji Sendromunun Teşhisine 
Yönelik HRV, SSR ve Psikolojik Testlerin 
Dalgacık Dönüşümü ve Yapay Sinir 
Ağları ile Değerlendirilmesi ve İlişkilerin 
Belirlenmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Etem KÖKLÜKAYA
264 295 56 00
ekaya@sakarya.edu.tr

Fibromiyalji sendromunun teşhisinde, hastaya 
sorulan sözel sorulardan oluşan psikolojik 
testlerin skorları ve kan değerlerinin sonuçları 
kullanılmaktadır. Proje kapsamında, yapılan 
çalışmalar ile bu teşhis yöntemlerinin hastalardan 
elde edilen HRV ve SSR verileri ile ilişkilendirilmesi 
yapılmıştır. Böylece hastalığın teşhisine ilişkin 
hastaya sorulan sözel sorular yerine hastadan elde 
edilebilecek HRV ve SSR verilerinin kullanılmasının 
daha anlamlı sonuçlar verdiği görülmüştür.

Fibromiyalji Sendromunun 
Teşhisinde Yeni Bir Yöntem

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Etem KÖKLÜKAYA 
Prof. Dr. Selami AKKUŞ
Doç. Dr. Hasan Rıfat KOYUNCUOĞLU
Doç. Dr. Selçuk ÇÖMLEKÇİ
Doç. Dr. Ömer Halil ÇOLAK
Yrd. Doç. Dr. Süleyman BİLGİN
Yrd. Doç. Dr. Onur ELMAS

Fibrimiyalji sendromu özellikle bayanlarda çok yaygın olarak rastlanan bir 
sendromdur. Nedeni henüz bilinmemekle beraber otonom sinir sistemini 
etkilediğine dair bilgiler literatürde yer almaktadır. Normal tetkiklerde sadece ağrı 
bölgesi ve psikolojik testlere bağlı olarak yorumlanan bu sendrom aslında birçok 
parametrenin bileşenidir. Bu parametrelerden en önemlileri, kalp hızı değişkenliği 
(heart rate variability, HRV) ve sempatik deri cevabı (sympathetic skin response, 
SSR) değerleridir.

Sendromun teşhisinde kullanılan psikolojik testlerin, biyolojik sinyaller anlamında 
bir karşılığı henüz tanımlanmamıştır. Bu kısıtlamalar ve tanımsızlıklar hem 
sendromun sınıflandırılmasını hem de birçok depresif durumun tanımlanarak 
sağlıklı ve hızlı teşhis konulmasını engellemektedir.

Yapılan çalışma, bu şartları göz önüne alarak psikolojik testleri biyolojik sinyallere 
dönüştürme ve bu yapısı ile fibrimiyalji sendromunun bölgesel ve şiddetsel 
sınıflandırılmasında kullanılma amacını taşımaktadır. Bu sinyaller, psikolojik 
testlerle istatistiksel olarak ilişkilendirilmiş buradan elde edilen veriler yapay sinir 
ağlarında eğitilerek psikolojik testlerin biyolojik sinyal karşılıkları ortaya konmuştur. 
HRV ve SSR değerleri ile elde edilen bu sinyaller için ikinci bir yapay sinir ağı 
kullanılmasıyla fibrimiyalji sendromunun bölgesel ve şiddetsel sınıflandırılması 
gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlar, fibrimiyalji sendromunun diğer depresif hastalıklardan 
ayrıştırılması, kendi içerisinde derecelendirilmesi ve psikolojik testlerin yerini 
biyolojik sinyallerin almasıyla daha sağlıklı ve fizyolojik işaretlere dayanan veriler 
ortaya çıkarılmasına, bununla beraber daha birçok depresif durumun yeniden 
değerlendirilmesine ışık tutacak niteliktedir.

Sağlık, biyomedikal, elektronik

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:ekaya@sakarya.edu.tr
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Proje sonucunda, 3 kanallı bir EKG Cihazı tasarımı yapılmıştır. Bu EKG 
Cihazı RS232 portuyla yazılıma gönderilmiş ve yazılım bünyesinde 
dalgacık dönüşümüyle analiz edilen işaret, yapay sinir ağları aracılığıyla 
fibromiyalji sendromunun teşhisinde kullanılan psikolojik testlerin 
anlamlandırılmasına yardımcı olacak fizyolojik sinyal incelemesine 
olanak sağlamıştır. Proje kapsamında, yapılan çalışmalar kullanılarak 
önemli uluslararası bilimsel dergilerde (SCI) 7 adet makale yayınlanmıştır. 
Bunun dışında uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 3 adet bildiri 

ve ulusal dergilerde yayımlanmış 2 adet yayın da bulunmaktadır. 
Yayınlanan bu makaleler 45 yayında atıf olarak kullanılmıştır. Ayrıca 
proje kapsamında elde edilen veriler kullanılarak iki yüksek lisans ve iki 
doktora tezi tamamlanmıştır. Proje sonucunda elde edilen en önemli 
kazanımlardan biri de Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği çatısı altında kurulan biyomedikal laboratuvarıdır. 
Laboratuvar, hem akademik çalışmalarda hem de öğrencilerin tıp 
elektroniği ile ilgili derslerinde uygulama merkezi olarak kullanılmaktadır.



108E074
Türkçe Konu İzlemede Yenilik Bulma 
ve Büyük-Ölçekli Bir Haber Portalına 
Uygulanması
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Fazlı CAN
312 290 26 13
canf@cs.bilkent.edu.tr

Haberlerin verilişinde kaçınılmaz olarak olaylarla 
ilgili bilgiler tekrar edilir. Bu projenin amacı, 
bilgisayar yardımıyla bir haber zinciri içindeki 
benzerlikleri otomatik olarak saptayıp tekrarları 
eleyerek yeni bilgi içeren haberlerin belirlenmesidir. 

Haber Portallarında 
İzlenen Olaylardaki Yeni 
Gelişmelerin Otomatik 
Olarak Saptanması

Bilkent Üniversitesi

Bir olayla ilgili farklı kaynaklardan gelen haberler zaman içinde doğal bir haber 
zinciri oluşturur. Bu zincir içindeki haberlerin verilişinde, kaçınılmaz olarak bazı 
bilgiler tekrar edilir. Bu nedenle bir olaydaki yeni gelişmelerin saptanması ve takip 
edilmesi tekrar içerse de ancak ilgili tüm haberlerin okunması ile mümkündür. Bu 
projenin amacı, bilgisayar yardımıyla tekrarları eleyerek bir haber zinciri içindeki 
yeni bilgi içeren haberlerin otomatik olarak saptanmasıdır. 

Projede geliştirilen yöntemler, haber zincirlerini oluşturan bir haber portalı 
üzerinde uygulanmış ve kullanıcılara yenilik içeren haberlerin saptanıp gösterildiği 
web tabanlı bir arayüz geliştirilmiştir.

Bu çalışmanın önemi, bilgisayarların geleneksel kullanımı olan sayısal 
hesaplamalardan farklı olarak insanların bile üzerinde hem fikir olmakta zorlandığı 
benzerlik gibi bir konuda başarı ile kullanılmasına olanak sağlamasıdır.

Yayın sektörü: televizyon kanalları, basılı ve elektronik gazeteler; istihbarat 
kuruluşları; medya araştırma şirketleri.

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Prof. Dr. Fazlı CAN 
Yrd. Doç. Dr. Seyit KOÇBERBER 

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje sürecinde geliştirmiş olduğumuz Türkçe deney derlemi, 
araştırmacıların kullanımına sunulmuştur ve yeni araştırmaları teşvik 
edici niteliktedir. Yaptığımız araştırma, “yenilik bulma” konusunda dünya 
çapında haberler düzeyinde yapılmış en kapsamlı ve Türkçe için yapılmış 
olan ilk çalışmadır. Geliştirdiğimiz yöntemler, dilden bağımsız olup başka 
dillerde de kullanılabilir olması nedeniyle evrensel niteliktedir. Çalışmamız, 
çeşitli istihbarat çalışmalarında süreklilik gösteren olayların izlenmesini 

ve ilgili raporların kronolojik özetinin hazırlanmasını daha etkin ve 
randımanlı hale getirecek niteliktedir. Projede önerilen metotlar, “blogging” 
ve “tweeting” konusundaki yeni uygulamalarda kullanıcı katılımlarının 
seçilerek sunumuna ve özetlenmesine uyarlanarak farklı iki ölçekte 
kullanılabilir. Araştırma sonuçları, bilgi erişim literatürünün önde gelen 
dergilerinde ve konferanslarda yayınlanmıştır. 



108E113
Engelliler için Bilgi Terminali: Temassız 
İnsan - Bilgisayar İletişimi için Çok Kipli 
Sistemler ve Arayüzler
Uluslararası Proje (İkili İşbirliği - Rusya)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Lale AKARUN
212 359 68 58
akarun@boun.edu.tr

Bu projede klavye, fare ve ekran gibi yazıya dayalı 
standart etkileşim araçlarına alternatif olarak, 
konuşma ve işaret dilini kullanan bilgi sistemleri 
geliştirilmiştir. Proje ortağı olan Rus St. Petersburg 
SPIIRAS Enstitüsü ile Rusça ve Türkçe, hem söz 
hem de işaret ile kontrol edilebilen bir bilgi terminali 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. İki uygulamada, 
değişik engellere sahip ve değişik dilleri konuşan 
kişilerin, birbirleriyle ve engelsiz kişilerle iletişimi 
için bir arayüz ve engelli veya engelsiz bir kişinin, 
ses veya işaret dili kullanarak bilgi alabileceği bir 
bilgi terminali uygulaması geliştirilmiştir.

Engelliler için Bilgi 
Terminali

Boğaziçi Üniversitesi

Bu projenin amacı konuşma ve işaret dilini kullanan bilgi sistemleri geliştirmektir. 
Proje ortağımız olan Rus St. Petersburg SPIIRAS Enstitüsü ile Rusça ve Türkçe, 
hem söz hem de işaret ile kontrol edilebilen bir bilgi terminali geliştirilmesi 
hedeflenmiştir.

Geliştirilen bilgi terminali işaret dilini konuşmaya, konuşmayı da işaret diline 
çevirmektedir. Böylece bu terminal aracılığıyla görme ve işitme engelli insanlar 
arasında iletişim sağlanabilecektir. 

Proje kapsamında aşağıdaki alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

• Rusça ve Türkçe için işaret dili veritabanlarının oluşturulması,
• Video görüntülerinden el hareketleri analiz edilerek Rusça ve Türkçe için 

işaret dili tanıyıcı prototip geliştirilmesi,
• İşaret dili ve konuşma dilinin algılanması ve sentezlenmesinin entegrasyonu.

Telekomünikasyon kuruluşları, yazılım geliştiren kuruluşlar.

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Prof. Dr. Lale AKARUN
Doç. Dr. Murat SARAÇLAR 

Saint Petersburg Enstitüsü SPIIRAS
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:akarun@boun.edu.tr
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Proje kapsamında Rus ve Türk parmak alfabesine ait bir veritabanı 
oluşturulmuştur. Bu veritabanı üzerinde el işareti tanıma çalışmaları 
yürütülmüştür. Geliştirilen el alfabesi tanıma sistemi gerçek zamanlı 
olarak çalışmaktadır. İkinci grup çalışmada uzaktan söz tanıma çalışmaları 
yürütülmüştür. Bu amaçla, çoklu mikrofon dizisinden konuşmacı yeri 
tespiti ve gürültü azaltma, konuşma başlangıcı tespiti ve söz tanıma 
çalışmaları yürütülmüştür.

Proje kapsamında bu konuda 1 doktora tezi ve 4 yüksek lisans tezi 
tamamlanmıştır. Üç öğrenci lisans bitirme projelerini bu proje ile ilgili 
uygulamalar geliştirerek tamamlamıştır. Proje sonucunda 2 adet makale 
ve konferanslarda 10 adet bildiri yayınlanmıştır.



108E126
Kanser Tedavi Takibi için Yeni 
Medikal İmge Analizi Metotları
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Gözde ÜNAL
216 483 95 53
gozdeunal@sabanciuniv.edu

Projede, MR görüntülemeye seyir takip bilgisi 
sağlayıp kanser tedavisi sürecinin klinik ortamda 
daha kolay izlenmesine yardımcı olacak medikal 
görüntü analizi yöntemleri geliştirilmiştir. MR 
görüntüleri üzerinden hastaların beyin tümörleri 
üç boyutlu olarak oluşturulmuştur. Hastaların 
radyo-cerrahi tedavisi öncesi ve sonrası MR 
görüntüleri birbirine hizalanarak tümörün 
değişimine ait hacimsel ölçümler ve yeni değişim 
kriterleri hesaplanmış ve hastalığın seyriyle 
ilişkilendirilmiştir.

Bilgisayar-Destekli Tıbbi 
Görüntüleme ile Beyin 
Tümörlerinin Takibinde 
İlerleme 

Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. Gözde ÜNAL
Dr. Kutlay KARAMAN 
Prof. Dr. Kayıhan ENGİN
Prof. Dr. Kader K. OĞUZ 
Prof. Dr. Aytül ERÇİL 
Doç. Dr. Selim BALCISOY
Zehra Betül YALÇINER

Günümüzde kanser hastalığı insanlarda önde gelen ölüm nedenlerinden birisidir. 
Kanser tedavisinin hastaya müdahale yapılmadan izlenmesi ve değerlendirilmesi 
Manyetik Rezonans Görüntüleme - MRG yöntemi için önemli bir alandır. Kanser 
hastalığının tedavisinin izlenmesinde tümör yanıtının ve tümör yükünün ölçülmesi 
tedavinin ve hastalığın klinik seyrinin hekim tarafından değerlendirilmesinde 
önemli bir faktördür. Günümüzde klinik ortamda MRG tümör yanıtı çoğunlukla 
görsel olarak veya elle işleyerek ölçülmektedir. Literatürde, tümörün tedaviye 
verdiği yanıtı ölçecek akıllı araçlar bulunmaması projenin çıkış noktasıdır. Bu 
projede beyin tümörlerinin Manyetik Rezonans görüntüleri üzerinden niceliksel 
olarak takip edilmesini sağlayan matematiksel ve bilgisayar destekli yeni 
yöntemler geliştirilmiştir. Tümörün takibinde boyut ve morfolojik değişikliklerinin 
nicelleştirilmesi amacıyla yeni bir tümör bölütleme tekniği tasarlanmıştır. Hastalık 
takip çalışmalarında önemli bir bileşen olan hacim hizalama problemi için 
beyindeki anatomik özelliklere dayalı yeni bir çakıştırma tekniği önerilmiştir. Bu 
teknikler kullanılarak tümörün değişiminin ölçülmesinde tümörün ana çapı gibi 
global kriterlerin yanı sıra potansiyel yeni yerel tümör yanıtı kriterleri ve bunların 
hastalığın seyriyle ilişkisi araştırılmıştır.

Hastaneler, medikal görüntüleme ve analizi alanında çalışan şirketler, Sağlık 
Bakanlığı

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
Anadolu Sağlık Merkezi (ASM)
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Bu projede Manyetik Rezonans görüntüleri üzerinden beyin tümörlerinin 
takibine yönelik bilgisayar destekli matematiksel yeni yöntemler 
geliştirilmiştir. Proje yürütücüsü L’oreal Türkiye Genç Bilim Kadını 
Ödülü’nü ve TÜBA Gebip Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü 
almıştır. Proje kapsamında etki faktörü yüksek dergilerde makaleler 

yayınlanmış, konferans bildirileri sunulmuştur. Proje kapsamında iki tez 
tamamlanmıştır. Projede, mühendislik bilgisayar bilimleri ve tıp (radyoloji 
ve radyasyon onkolojisi) alanından uzmanların bir araya gelmesiyle ortaya 
konulan disiplinlerarası çalışma ulusal açıdan bir örnek teşkil etmektedir.



108E190
Rehabilitasyon Amaçlı Robotik Sistemi 
(RehabRoby)
3501-Kariyer Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Duygun Erol BARKANA
216 578 17 41
duygunerol@yeditepe.edu.tr

Bu projede, nörolojik problemler sonrasında 
meydana gelen işlevsel bozuklukların tedavisinde 
kullanılacak ve üst-uzuvların hareketi sırasında 
hastaya destek sağlayacak bir robot destekli 
rehabilitasyon sisteminin (RehabRoby) tasarımı, 
analizi, üretimi, kontrol mimarisi ve sağlıklı deneyler 
üzerinde değerlendirme testleri gerçekleştirilmiştir. 

Rehabilitasyon Amaçlı 
Robotik Sistemi

Yeditepe Üniversitesi

Bu projenin amacı, nörolojik problemler sonrasında meydana gelen işlevsel 
bozuklukların tedavisinde kullanılmak üzere üst-uzuvların hareketi sırasında 
hastaya destek sağlayacak bir sistemin geliştirilmesidir. Proje kapsamında robot 
destekli rehabilitasyon sisteminin (RehabRoby) tasarımı, analizi, üretimi, kontrol 
mimarisi geliştirilerek sağlıklı denekler üzerinde değerlendirme testleri yapılmıştır. 
Robot destekli rehabilitasyon sistemleri, dünyada ancak gelişmiş birkaç ülkede 
yapılabilen ve ülkemizde yeni gelişmekte olan bir alandır. Bu alanda yapılan 
çalışmalar, başta biyoteknoloji olmak üzere tıp alanında büyük bir teknolojik 
kazanıma ve ilerlemeye neden olmuştur. RehabRoby sistemi özellikle fizik tedavi 
alanında ülkemize yeni bir teknoloji ve bilgi birikimi sağlamıştır.

Sağlık ve hizmet sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Doç. Dr. Duygun Erol BARKANA 
Doç. Dr. Volkan PATOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Duygu Geler KÜLCÜ
Nejat ULUSAL

Projenin Amacı ve Önemi 
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Türkiye’de sadece tek bir merkezde bulunan ve yurt dışından ithal edilmiş 
olan robot destekli rehabilitasyon sistemi Lokomat’tır. Ortopedik engelli 
hastalarda, üst-uzuvları geliştirmeye yönelik robot destek sistemleri 
ise henüz ülkemizde bulunmamaktadır. Proje kapsamında geliştirilen 
RehabRoby sistemi fizik tedavi alanında ülkemize ekonomik katkı 
sağlayacaktır.

Hem mühendislik, hem temel bilimler açısından özgün yaklaşımlar 
içeren bu çalışma aynı amaca yönelik ama genelde birbirinden ayrık 
olarak yürütülen araştırmaların kaynaştırılması, birlik içinde öncü yeni 
teknolojilerin hayata geçirilmesi açılarından ülkemiz için örnek teşkil 
etmektedir. Proje sonucunda, 2 uluslararası makale, 3 uluslararası bildiri, 
3 ulusal bildiri ve 1 kitap bölümü yayınlanmıştır. 



109E006
Osmanlı Metinlerinin Görsel ve Yazısal 
Analizi ve Erişimi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Pınar Duygulu ŞAHİN
312 290 31 43
pinar.duygulu@gmail.com

Proje kapsamında Osmanlıca belgelerin metinsel 
ve görsel erişimi ve analizi konusunda çalışmalar 
yapılmıştır. Veri madenciliği teknikleri kullanılarak 
yeni bilgilerin keşfedilmesine olanak sağlanmıştır. 
Ayrıca çok sayıda belgenin çevrim yazısının 
yapılabilmesi için önemli adımlar atılmıştır. 

Osmanlı Arşivlerine Artık 
Daha Rahat Ulaşılacak

Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar Duygulu ŞAHİN 
Prof. Dr. Fazlı CAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KALPAKLI

Çeşitli arşivlerde saklanan çok sayıda Osmanlıca eser ve belge sadece ülkemizdeki 
değil farklı ülkelerdeki ilgili araştırmacılar için de büyük önem taşımaktadır. Ancak 
kötü saklama koşulları ve zamana bağlı aşınmalar arşivlerdeki bu çok değerli 
metinlerin bir kısmını erişilemez hale getirmektedir. Bu mirasın korunabilmesi 
amacıyla metinlerin sayısallaştırılması çalışmaları son yıllarda büyük önem ve hız 
kazanmıştır. 

Ancak, sayısallaştırılmış metinler çoğunlukla resim olarak saklandığı için erişim 
çok kısıtlı kalmakta, sadece birkaç belirleyici kayıt kelimesi ile (yazar adı, tarih 
vb.) metinlere ulaşılabilmektedir. Metinlerin içeriğine ancak uzman kişiler tek 
tek okuyarak erişebilmektedir. Çevrim yazılarının erişilebildiği durumlarda bile 
metinlerin analizi yine sadece uzman kişiler tarafından büyük emek harcanarak 
yapılabilmektedir. 

Osmanlı metinlerinin otomatik analiz ve erişimini sağlayacak bir sistem hem 
uzman kişilere araştırmalarında yardımcı olacak hem de çok daha geniş bir 
kitlenin bu arşivlere ulaşmasını sağlayacaktır. Projemizde bu ihtiyacı karşılamak 
üzere Osmanlı metinlerinin görsel ve yazısal analiz ve erişiminin gerçekleştirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu doğrultuda iki temel konuda yoğunlaşılmıştır. Bunlardan ilki, 
çevrim yazının sağlandığı durumlarda doğrudan metin bilgisi üzerinde bilgi erişimi 
ve veri madenciliği yöntemleri kullanılarak otomatik olarak kümeleme yapılması, 
bazı ilişkilerin bulunması ve analizlerinin yapılmasıdır. 

İkinci olarak ise yazı çevrimi yapılmamış Osmanlı metinlerinin, görsel bilgiler 
kullanılarak analizinin yapılması ve erişiminin sağlanmasıdır. Bu amaçla orijinal 
metinlerin işlenmesi, görsel sorgu sistemlerinin geliştirilmesi, bazı kalıpların 
otomatik olarak bulunması ve sınırlı alanlarda otomatik çevrimlerinin sağlanması 
gerçekleştirilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Milli Kütüphane 
Başkanlığı

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

University of Washington
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje kapsamında dünya tarihsel ve kültürel mirasının önemli 
hazinelerinden Osmanlı metinlerinin korunması ve geleceğe aktarılması 
konusunda önemli adımlar atılmış, farklı problemlerin çözümüne yönelik 
birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada özellikle divanlar ele alınmış, 
edebiyat ve tarih konusunda araştırma yapan herkesin kullanabileceği 
etkin erişim sistemlerinin geliştirilmesinin yanında veri madenciliği 
teknikleriyle yazısal ve görsel analiz sayesinde mazmunlardan rediflere 
Divan Edebiyatı’nda önemli birçok kavramın otomatik olarak bulunması 
sağlanmıştır. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden Fuzuli’nin Leyla ile 
Mecnûn divanına kadar uzanan geniş bir çerçevedeki belgeler üzerinde 

geliştirilen özgün yöntemler Osmanlıca belgelerle sınırlı tutulmayıp Atatürk, 
George Washington ve Shakespeare’in yazılarında da kullanılmıştır.
Çalışmalar sonucunda 2 adet makale ve konferanslarda 7 adet bildiri 
yayınlanmıştır, ayrıca 5 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.

Washington Üniversitesi tarafından yürütülen OTAP (Ottoman Text 
Archive Project) çerçevesinde Osmanlı araştırmacıları ile ortak çalışılarak 
Osmanlı metinlerinin tüm dünyada etkin erişimini sağlayabilmek amacıyla 
girişimler yapılmıştır.



109E055
Bölgesel Otomatik TEİ Haritalaması ve 
Sürekli Gözlenmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Feza ARIKAN
312 297 70 95
arikan@hacettepe.edu.tr

Türkiye ve KKTC İyonküresi’nin haberleşme 
ve konumlamada neden olduğu sapma ve 
bozulmaların belirlenmesi ve düzeltilmesi için GPS 
uydularından yararlanılarak özgün otomatik izleme 
ve görüntüleme yöntemleri geliştirilmiştir. Güçlü 
depremlerden önce iyonküredeki bozulmaların 
belirlenmesi için radar tekniklerinden yararlanılarak 
öncül hareketlilik belirlenmesine başlanmıştır. Bu 
proje kapsamında geliştirilen ve TUSAGA - Aktif 
GPS ağına 2009 Mayıs’tan bu yana uygulanan tüm 
çalışmalar Türkiye ve dünyada ilk kez yapılmıştır.

Türkiye ve KKTC 
İyonküresinin 
Otomatik İzlenmesi ve 
Görüntülenmesi 

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Feza ARIKAN 
Prof. Dr. Orhan ARIKAN 
Doç. Dr. Cenk TOKER 
Yrd. Doç. Dr. Umut SEZEN 
Dr. Müh. Alb. Onur LENK 
Doç. Müh. Bnb. Bahadır AKTUĞ 
Yük. Müh. Yzb. Ayhan CİNGÖZ 
Yük. Müh. Ütğm. Yasin ERKAN 
Doç. Müh. Alb. Ali KILIÇOĞLU 
Yük. Müh. Ütğm. M. Ş. AYSEZEN 

Bu projenin amaçları:

1. Yüksek çözünürlüklü ve gürbüz IONOLAB-TEC değerleri kullanılarak yön 
bağımlı Krigleme tekniği ile iki boyutlu iyonosfer görüntülerinin elde edilmesi 
ve uzay-zaman modellemesi için istatistiklerin oluşturulmasıdır. 

2. Oluşturulacak görüntülerin düzenli bir şekilde elde edilebilmesi için Krigleme 
tekniğinin en önemli parametrelerinden olan yarıdeğişinti seriminin otomatik 
olarak uzay-zaman boyutlarında uyarlamalı biçimde belirlenmesidir. 

3. Otomatik olarak en iyi güncelleme aralığında elde edilecek ardışık Toplam 
Elektron İçeriği (TEİ) haritalarının görüntü işleme teknikleri kullanılarak 
incelenmesi ve uzay-zaman değişinti haritalarının üretilmesidir. 

4. Uzay-zaman değişinti haritaları ile Türkiye’nin sismik haritaları arasındaki 
ilintinin incelenmesi ve olası bir deprem uyarı sinyalinin varlığının 
araştırılmasıdır. 

Projenin önemi, Türkiye coğrafyasında uzay havasının belirlenmesi için otomatik 
ve yüksek çözünürlüklü TEİ haritaları oluşturulması ve bu haritalar kullanılarak 
sismik hareketlilik konusunda öngörü yapılıp yapılamayacağının belirlenmesidir. 

Uzay  havası özellikle  kısa dalga (HF) iletişim, yön bulma ve geliş açısı kestirimi, 
uydu iletişimi, uzay (uydu)  tabanlı  konumlama,  seyir  ve  güdüm  sistemleri, GPS  
hatası  düzeltilmesi, meteoroloji, sismik hareketlilik 

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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IONOLAB-TEC kestirimleriyle özgün teknikler kullanılarak yıllık saatiçi 
istatistikler, iyonküre yönsemesinin doğrusal model katsayıları ve rassal 
alan yarıdeğişinti serimi modeli oluşturulmuştur. Doğrusal Yönsemeli 
Evrensel Krigleme ile yakın gerçek zamanlı TEİ haritaları yapılmıştır. IRI-
Plas modeli özgün algoritmalarla en iyilenmiş ve model temelli sanal 
iyonosonda olarak çalıştırılmıştır. Türkiye üzerinde dört boyutlu elektron 
yoğunluğu tomografisi elde edilmiştir. Sismik hareketliliğin Kuzey Anadolu 
Fay Hattı üzerinde deprem öncesinden bozulmalar yaptığı gözlenmiştir. 
Türkiye üzerinde deprem uyarı sinyali oluşturulması için Türkiye Ulusal 

Sabit GPS Ağı - Aktif (TUSAGA - Aktif) ile istatistiksel sezim kuramına 
dayalı özgün bir uyarlamalı algoritmanın geliştirilmesine başlanmıştır.
Proje kapsamında dört yüksek lisans ve bir doktora tezi tamamlanmıştır. 
Ayrıca 8 makale yayınlanmış olup 21 uluslararası, 9 ulusal kongre bildirisi 
sunulmuştur. Proje çıktıları ve başarı ölçütleri, özgün teknikler ve yazılımlar 
geliştirilmesi ve Türkiye üzerindeki iyonkürenin yüksek zaman ve konum 
çözünürlüğünde görüntülenmesi ve veritabanı oluşturulmasıyla başarıyla 
tamamlanmıştır.



109E063
Negatif Olmayan Matris Faktörizasyonu 
ile Video Parmakizi Çıkarma ve Video 
İçerik Modelleme
1001 - Araştırma Projesi 

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Bilge GÜNSEL KALYONCU
212 285 36 06
gunselb@itu.edu.tr

Günümüzde görsellerden çokça yararlanılmakta ve 
bu görseller bazen izinsiz olarak kullanılmaktadır. 
Gerek bu izinsiz film, klip kullanımlarını yakalamak, 
gerekse çok sayıdaki görseli takip etmek amacıyla, 
içerik benzerliklerini ve farklılıklarını otomatik 
ayırt edebilen sistemlere gerek vardır. Bu projede 
bir video klibin tamamını ya da bir bölümünü 
yegane şekilde tanılayan, video parmak izi olarak 
isimlendirilmiş ayırt edici kodları çıkaran ve 
izleyebilen bir sistem geliştirilmiştir.

Video İçerik Takibi ve 
Görsel İçeriğe Hızlı Erişim

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Bilge GÜNSEL KALYONCU 
Doç. Dr. Neslihan S. ŞENGÖR 

Görsel medyada sürekli artan miktarda film veya klip gibi video içeriğinin 
kullanımda olması video kullanan insan-makine arayüzlü uygulamaları her geçen 
gün artırmaktadır. Bu uygulamalarda internet ya da başka bir iletişim ortamından 
alınan / iletilen video verisinin kaynağının belirlenmesi, aitlik haklarının izlenmesi 
ve içeriğine hızlı erişim önem kazanmıştır. Bu projede, görsel içeriklerin saniyeler 
mertebesindeki kısa kliplerden tanılanmasında kullanılacak “video parmak izi” 
olarak adlandırılan kodları üreten ve benzer içerikli videoları otomatik olarak 
eşleyen bir video içerik modelleme sistemi geliştirilmiştir. Bu sayede video kliplerin 
çok daha küçük boyutlarda sayısal indekslerle veri tabanlarında saklanması 
ve içeriğe hızlı erişim sağlanabilmektedir. Geliştirilen video parmak izi çıkarım 
metotunun doğrusal bozulmalara, sıkıştırma, gürültü, gama faktörü değişimi, 
ışıklılık değişimi, logo ekleme gibi bozulmalara ve belli oranlarda aynalama, 
kaydırma, kırpma, yeniden boyutlandırma gibi geometrik bozulmalara karşı 
dayanıklı olduğu gösterilmiştir.

Telekomünikasyon sektörü, mobil medya uygulamaları geliştiren şirketler, TV / 
bilgisayar üreticileri, görsel içerik sağlayan ve aitlik haklarını izleyen kurumlar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje kapsamında video ve diğer görsel medyanın aitlik haklarının 
korunmasında kullanılabilecek bir içerik modelleme ve izleme sistemi 
geliştirilmiştir. Proje sonucunda 2 makale yayınlanmış, üç konferans 
bildirisi sunulmuş ve bir yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Bunların yanı 
sıra Amerikan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından 
organize edilen TRECVID Kopyalama Sezme Grubu çalışmalarına iki yıl 

art arda katılınmış, uluslararası şirketler ve üniversitelerle birlikte, yaklaşık 
400 saatlik ortak video veritabanı üzerinde, önerilen kopyalama sezme 
sisteminin başarımı sınanmış ve raporlanmıştır. Bu sayede ülkemizde 
yapılan çalışmalar uluslararası camiada konusunda uzman gruplara 
sunulmuş, bursiyer öğrencilerin bu ortamlarda kendilerini ifade etmeleri, 
yeni bilgiler edinmeleri sağlanmıştır. 



109E268
Manifold Öğrenme Yöntemleri ile Poz ve 
Işıklandırma Farklılıklarına Dayanıklı Yüz 
Tanıma
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Muhittin GÖKMEN
212 285 67 06
gokmen@itu.edu.tr

Bu proje kapsamında geliştirilen yeni yöntemlerle 
yüz tanımada önemli başarılara imza atılmıştır. 
Bu yöntem ile ışık ve poz değişimleri olmasına 
rağmen kişilerin yüksek bir başarımla tanınması 
sağlanmıştır. Projenin yüz tanıma ve genel olarak 
nesne tanımada yeni bir araştırma kulvarı oluşturma 
potansiyeli bulunmaktadır. Proje kapsamında 
geliştirilen yöntemler gerçekleştirilerek başarılı bir 
yüz tanıma sisteminin prototipi oluşturulmuştur.

Yüz Tanımada Yeni Bir 
Yöntem

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Muhittin GÖKMEN

Bu projede, poz ve ışık değişimlerine dayanıklı bir yüz tanıma sisteminin 
geliştirmesi üzerinde çalışılmıştır. Bu amaçla yüz saptama, hizalama, öznitelik 
çıkarma ve tanıma konularında çalışmalar yapılmış, özellikle öznitelik çıkarma 
konusunda başarılı sonuçlar veren özgün yöntemler geliştirilmiştir. Projede, yüz 
tanımanın en önemli problemi olan poz ve ışık değişimlerinden etkilenmeyen 
özelliklerin elde edilmesi amacıyla kullanılmak üzere iki özgün yaklaşım 
geliştirilmiştir. Birinci yaklaşım, manifold öğrenme yöntemlerine dayalı, “Sınıfa 
Özel Etmen Çözümlemesi” yöntemi; ikinci yaklaşım ise oldukça özgün ve başarılı 
bir görüntü gösterim yöntemi olan “Yerel Zernike Momentleri (YZM)” yaklaşımıdır. 
Özellikle YZM yaklaşımının yüz tanıma ve genel olarak nesne tanımada yeni 
bir araştırma kulvarı oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Proje kapsamında 
geliştirilen yöntemler gerçekleştirilerek başarılı bir yüz tanıma sisteminin prototipi 
oluşturulmuştur.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, güvenlik firmaları, mobil telefon firmaları, mobil yazılım 
firmaları

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Yüz tanıma sistemleri, özellikle güvenlik konusunda önemi giderek 
artan, katma değeri yüksek ürünlerdir. Projede elde edilen başarılı 
sonuçlar sayesinde, tümüyle yerli başarılı bir yüz tanıma yazılımının 
geliştirilmesi sağlanmıştır. Proje kapsamında 2 uluslararası makale, 4 
uluslararası konferans bildirisi ve 4 ulusal konferans bildirisi olmak üzere 
toplam 10 yayın yapılmıştır. Ayrıca 1 doktora tezi ve 3 yüksek lisans 
tezi tamamlanmıştır. Projede geliştirilen Yerel Zernike Momentleri’ni 

sunduğumuz bildirimiz, ülkemizin alanında en prestijli etkinliği olan 20. 
Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SIU-2012) konferansında 450 
bildiri arasından en iyi öğrenci bildirisi birincilik ödülünü ve “Alper Atalay” 
üçüncülük ödülünü  almıştır. Geliştirilen yöntemlerden biri için patent 
başvurusunda bulunulmuştur. Yüz Tanıma sisteminin ticari bir ürüne 
dönüştürülmesi için çalışılmaktadır.
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105T254
Ortopedide Kullanım için UV Işınları ile 
Sertleştirilebilen, Enjekte Edilebilir Yeni 
Polimer Biyomalzemelerin Geliştirilmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Atilla GÜNGÖR
532 526 31 52
atillag@marmara.edu.tr

Proje kapsamında ışıkla sertleşen, toksik olmayan, 
zamanla degrade olarak vücuttan zararsız bir 
şekilde atılabilen polimerik yapıların kullanımıyla 
kırıkların tedavi edilebileceğini gösteren yeni bir 
teknik geliştirilmiştir.

Acılı ve Riskli Kırık 
Tedavisine Son

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Atilla GÜNGÖR 
Prof. Dr. Nilhan Kayaman APOHAN 
Yrd. Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Dr. Sevim KARATAŞ
Yrd. Doç. Dr. Aptullah HAHOLU 
Doç. Dr. Handan AKÇAKAYA
Dr. Çetin KARACA
Dr. Taşkın CEYHAN

Projenin amacı, bio-uyumlu, ışıkla sertleştirilebilen, enjekte edilebilir ve toksik 
olmayan bir oligomerik yapının sentezi, karakterizasyonu ve uygulamasıdır.

Proje kapsamında, fumarat ve akrilat esaslı biyomalzemeler geliştirilmiştir. 
Hidrojellerin karakterizasyon çalışmaları yapılmış, mekanik özellikleri 
incelenmiştir. Hidrojellerin biyomalzeme olarak özelliklerinin araştırılması için in 
vitro ve in vivo çalışmalar yapılmıştır. Hidrojeller biyouyumlu davranış göstermiş 
ve fare tibia kemiğine yerleştirildikten sonra alerjik etkiye sebep olmamışlardır. 
Üç ay sonunda hidrojellerin %90’ı rezorbe olurken yerini yeni kemik hücrelere 
bıraktığı gözlemlenmiştir.

Günümüzde her ne kadar tıp alanında çok önemli gelişmeler söz konusu ise de 
ameliyatın bazı risklerini elimine etmek mümkün değildir. Dolayısı ile bu projede 
gerçekleştirilen yöntem ile risksiz ve daha ucuz olan bir yaklaşımla sorunlara 
çözüm getirilmiştir. 

Tıp ve polimer kimya sanayi

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:atillag@marmara.edu.tr
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Projede geliştirilen yöntemin, insanlara güvenle uygulanabilmesi 
sağlanmıştır. Böylelikle daha masraflı ve riskli ameliyat teknikleri yerine 
daha acısız, risksiz ve ucuz bir yöntem uygulanabilir hale getirilmiştir. Bu 

proje ile bu konuda uzman çekirdek kadronun oluşması sağlanmıştır. 
Ayrıca bu yöntemin uygulanması ile yeni teknolojilerin de doğmasına yol 
açılmıştır. 



106T542
Hidrojen Gazı Eldesi için Katalitik Yüzeyli 
Elektrot Geliştirilmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ
322 338 60 84 - 88 - 2593
gulfeza@cu.edu.tr - gulfeza@gmail.com

Bu projede, alkali suyun elektrolizi için elektrolitik 
kaplama yöntemi ile elektrotlar hazırlanmış ve bu 
elektrotların özellikleri ve elektroliz hücrelerinde 
hidrojen oluşumuna katkıları belirlenmiştir. 

Hidrojen Gazı Eldesi için 
Katalitik Yüzeyli Elektrot 
Geliştirilmesi

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ
Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ
Dr. Ayşe ONGUN YÜCE

Günümüzde dünya enerji ihtiyacı, birincil enerji kaynağı olan fosil yakıtlardan 
sağlanmaktadır. Fosil yakıtların kaynaklarının sınırlı olması, fiyatlarının sürekli 
artması, yenilenebilir olmaması, yanma ürünü olarak başta CO2 gibi sera gazlarının 
yayılması gibi nedenlerden dolayı fosil yakıtların yerini alabilecek alternatif enerji 
kaynaklarına olan ihtiyaç artmıştır. Bu alternatif enerji kaynaklarının başında, 
güneş-hidrojen sistemi bulunmaktadır. Hidrojen doğal bir yakıt olmayıp diğer 
enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik hammaddelerden üretilebilen sentetik 
bir yakıttır. Hidrojen üretiminde tüm enerji kaynakları kullanılabilmektedir. Ancak 
en uygun yöntem elektroliz ile hidrojen eldesidir. Bu yöntemde kullanılan elektrik 
enerjisi H2 birim fiyatını artırmaktadır. Ayrıca elektrot ve elektrolitlerden oluşan 
aşırı gerilimler de ilave enerji gerektirdiğinden birim fiyatı daha da arttırmaktadır. 
Bu olumsuzlukların giderilmesi için elektrokatalitik aktifliği yüksek elektrotlar 
hidrojen gazı üretimi için araştırılmış ve uygun kaplama koşulları belirlenmiştir.

Enerji sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:gulfeza@cu.edu.tr
mailto:gulfeza@gmail.com
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Bu projede, suyun elektrolizi için ucuz etkin katotlar hazırlanmıştır. Katot 
hazırlanmasında elektrolitik kaplama yöntemi kullanılarak kompozit 
kaplamalar oluşturulmuş ve hidrojen aşırı gerilimi düşük katalitik özelliğe 
sahip elektrotlar hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalardan 6 adet uluslararası 

yayın yapılmıştır. Bu yayınlara toplam 108 adet atıf yapılmıştır. Projede, 
suyun alkali elektrolizi için elektrokimyasal kaplama yöntemi ile materyal 
hazırlanmasında deneyimli araştırmacılar yetiştirilmiştir. 



106T716
N-Heterosiklik Karben-Metal 
Kompleksleri Tarafından Katalizlenmiş 
C-C ve C-N Bağ Oluşumu
Uluslararası Proje (İkili İşbirliği - Fransa)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR
422 377 37 00
ismail.ozdemir@inonu.edu.tr

Bu projede, yeni N-heterosiklik karben kompleksleri 
sentezlenmiştir. Bu kompleksler, endüstriyel ve 
farmasötik açıdan önemli bileşiklerin sentez 
tepkimelerinde katalizör olarak kullanılmış ve aktif 
oldukları görülmüştür.

C-N ve C-C Bağ Oluşum 
Tepkimelerinde Aktif 
Katalizörler

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR
Prof. Dr. Bülent ALICI
Doç. Dr. Nevin GÜRBÜZ
Doç. Dr. Yetkin GÖK
Arş. Gr. Dr. Murat YİĞİT
Arş. Gr. Dr. Serpil DEMİR
Dr. Sedat YAŞAR

Modern organik sentezler katalizörlerden ayrı düşünülemez. Çünkü etkili ve seçici 
bir katalizör, hammadde kaynaklarını, toksik reaktifleri (çözücüleri), yan ve toksik 
ürünleri minimumda tutarak, işletim masraflarını azaltır. Çevre bilincinin artması 
ve hammadde kaynaklarının sınırlı oluşu üretimde yeni ve temiz teknolojilerin 
geliştirilmesini gerektirir. Bu açıdan katalizörlerin ayrı bir önemi vardır ve kimya 
endüstrisinin son yıllarda ulaştığı ekonomik başarıda katalizörler çok önemli 
rol oynamıştır. İlaç, materyal ve optik cihazlar gibi birçok ticari ürün aromatik 
C-C ve C-N bağlarına sahiptir ve bu nedenle bu bağların oluşum reaksiyonları 
organik kimyada oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra C-H bağı direkt olarak 
aktifleştirilerek çapraz eşleşme tepkimeleri ile fonksiyonel organik bileşikler 
hazırlanabilir. Bu amaçla, katalitik tepkime koşullarında kararlı, etkin, fonksiyonel 
ve şelat özelliğe sahip N-heterosiklik karben öncülleri sentezlenerek uygun metal 
(Ru ve Pd) bileşikleriyle etkileştirilip N-heterosiklik kompleksleri hazırlanmış 
ve C-C, C-N bağ oluşum tepkimelerindeki katalitik özellikleri araştırılmıştır. 
Elde edilen bileşiklerin C-C bağ oluşumu (Suzuki ve Heck eşleşme tepkimesi), 
benzaldehitlerin arilasyonu, 2-fenilpiridinin arilasyonu, benzotiyazolün arilasyonu, 
alilik sübstitüsyon (alkilasyon, eterifikasyon ve aminasyon) ve aminasyon 
tepkimelerinde aktif katalizörler olduğu görülmüştür. 

İlaç sanayi, endüstriyel kimya

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
Rennes Üniversitesi
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:ismail.ozdemir@inonu.edu.tr
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Son yıllarda yapılan çalışmalar zor kimyasal reaksiyon şartlarında 
minimum katalizör miktarı ile maksimum verim elde etmeye yönelmiştir. 
Bunun için değişik yapılarda katalizörler dizayn edilmektedir. Bu 
çerçevede homojen katalizli reaksiyonlarda kullanılmak üzere pek çok 
monodentat ve şelat karben komplekslerinin sentezi son yıllarda yoğun 

olarak çalışılmıştır. Bu proje kapsamında da karben komplekslerinin 
sentezi ve katalitik uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar 
sonucunda, 21 adet yayın SCI kapsamında dergilerde yayınlanmış, 4 adet 
uluslararası ve 13 adet ulusal bildiri sunulmuştur.



107T626
Türkiye Karasularındaki Mytilus 
galloprovincialis Türü Midyelerin Genetik 
Yapılarının İncelenmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. İbrahim Raşit BİLGİN 
537 988 47 34
 rasit.bilgin@boun.edu.tr

Proje kapsamında yapılan çalışmalarla, midyelerin 
Çanakkale Boğazı’nın kuzey ve güneyi arasında 
genetik olarak birbirlerinden farklı olduğu 
gösterilmiştir. Boğaz akıntılarıyla midyelerin 
Karadeniz’den güneye Ege Denizi’ne doğru son 
buzul Çağı’nda iki defa giriş yaptığı gözlenmiştir. Bu 
özelliğiyle Türk Boğazlar Sistemi’nin yarı geçirgen 
bir bariyer olduğu (kuzeyden güneye yüzey 
akıntılarıyla gen akımına izin verirken, güneyden 
kuzeye izin vermemesi) ilk defa bu projeyle ortaya 
konulmuştur. 

Türkiye Karasularındaki 
Midyelerin Evrimsel Tarihi

Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Raşit BİLGİN
Yrd. Doç. Dr. Baki YOKEŞ

Bu proje ile ekonomik değeri olan midye türü, Mytilus galloprovincialis’in genetik 
yapısı Türkiye’de dağılım alanı olan Karadeniz, Marmara Denizi kıyıları, Ege 
Denizi’nin İzmir’in kuzeyinde kalan kısmı ve İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda 
incelenmiştir. Bu araştırma, daha önce Atlantik, Akdeniz ve Karadeniz’de midyelerle 
ilgili yapılmış olan genetik araştırmaların bir sonraki aşamasını oluşturmuştur. 
Önceki çalışmalarda, Karadeniz’den sadece Azak Denizi’nden olmak üzere tek 
bir noktadan örnekleme yapılmış, Türk Boğazlar Sistemi’nden (İstanbul Boğazı, 
Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı) ise örnekleme yapılmamıştır. Proje 
çerçevesinde, Karadeniz (11), Türk Boğazlar Sistemi (9) ve Ege Denizi’nde (6) 
belirlenen 26 noktadan yoğun bir şekilde örnekleme yapılarak hem daha önceden 
yapılmış çalışmaların devamı sağlanmış hem de projenin bilimsel amaçları ile ilgili 
sorular ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. İlk olarak, genetik yöntemler kullanılarak 
Türkiye karasularında M. galloprovincialis dışında başka bir midye türü olup 
olmadığı incelenmiştir. 

Denizel gıda sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:rasit.bilgin@boun.edu.tr
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Proje kapsamında, Türkiye karasularında tek bir midye türü bulunduğu 
gösterilmiştir. Ayrıca proje kapsamında elde edilen genetik veriler türün, 
Türkiye kıyılarındaki doğal evrimsel tarihiyle ilgili çıkarımlar yapılmasına 
olanak sağlamıştır. Bu çalışma, midyelerin Çanakkale Boğazı’nın kuzeyi 
ve güneyi arasında genetik olarak birbirlerinden farklı olduğunu göstermiş 
ve Türk Boğazlar Sistemi’ne özgü çift tabakalı akıntı sistemi sayesinde 
boğaz üst-akıntılarıyla midye larvalarının Karadeniz’den Ege Denizi 

yönüne doğru son buzul Çağı’nda ve sonrasında iki defa giriş yaptığını 
ortaya koymuştur. Bu özelliğiyle Türk Boğazlar Sistemi’nin yarı geçirgen 
bir bariyer olduğu (kuzeyden güneye yüzey akıntılarıyla gen akımına izin 
verirken, güneyden kuzeye izin vermemesi) ilk defa bu projeyle ortaya 
konulmuştur. Proje kapsamında, 2 uluslararası makale yayınlanmış ve bir 
adet doktora tezi hazırlanmıştır.



107T670
Koç Boynuz Peptonu Kullanılarak Lokal 
Olarak İzole Edilen Mikroorganizmalar 
Tarafından R- ve S-1-Feniletanol Üretimi 
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Esabi Başaran KURBANOĞLU
532 566 38 74
ekurbanoglu@yahoo.com

(R-S)-1-feniletanol ve türevleri endüstriyel olarak 
önemli ve pahalı kiral alkollerdir. Bu alkoller çeşitli 
ilaçların yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada, mikroorganizmaların üretim 
ortamlarında bir kombina atığı olarak koç boynuzları 
kullanılarak mikroorganizmalar tarafından (S)-1-
feniletanol ve (R)-1-feniletanol gibi kiral alkoller 
üretilmiştir. Bu kiral alkollerin üretimleri için yeni 
mikroorganizmalar keşfedilmiştir. Aynı zamanda, 
bir kiral alkolün sürekli üretimi için yeni bir proses 
geliştirilmiştir.

İlaç Üretiminde 
Mikroorganizmalar

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. E. Başaran KURBANOĞLU
Prof. Dr. Hamdullah KILIÇ

Kiral alkollerin ticari değerleri yüksek olduğundan üretim çalışmalarının sonuçları 
genellikle patent altına alınmaktadır. (S)-1-feniletanol ya da (R)-1-feniletanol bu 
bileşiklerdendir. 

Rasemik alkollerin üretimi çok kolay olmasına rağmen kiral alkollerin üretimi 
oldukça zordur. Rasemik alkol üretimi kimyasal sentez yollarıyla bol miktarda 
yapılmaktadır. Kimyasal sentez yollarıyla enantiomerik alkol üretimi oldukça 
zor ve üretilse dahi enantiyomerik selektivitesi düşüktür. Aynı, zamanda üretim 
çalışmalarında kullanılan çözeltiler çevreye zarar vermektedir. Bu bakımdan kiral 
alkollerin üretiminde kimyasal yollar pek tercih edilmemektedir. Diğer taraftan 
kimyasal yollarla kiral alkol üretiminin maliyeti biyolojik olarak üretilenlerden 
çok daha yüksektir. Bu nedenlerle daha kaliteli ve ucuz kiral alkol üretimlerinde 
mikroorganizmalar kullanılmaktadır.

İlaç sektörü, kimyasal madde imalat sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Çevreye atık madde olarak terk edilen ve çevre kirliliğine neden olan 
koç boynuzları, mikroorganizmaların üretiminde ham madde olarak 
kullanılmış ve bu madde ile mikroorganizmaların üretilmelerinde ve 
çoğaltılmasında azot ve mineral kaynağı olarak kullanılabilen bir pepton 
üretilmiştir.

Elde edilen pepton mikroorganizmaların üretiminde besiyeri olarak başarılı 
bir şekilde kullanılmış,  endüstriyel ve ekonomik değeri yüksek olan R- 
ve S-1-feniletanol ve türevleri maksimum enantiyoselektivite (>%99) ile 
üretilmiştir. Proje süresince birden fazla yeni biyokatalist keşfedilmiş, S-1-
feniletanol’ün sürekli üretimi için yeni bir proses geliştirilmiştir.



108T103
Polimer Elektrolit Membran Yakıt 
Hücrelerinde (PEMFC) Kullanım Amaçlı 
Proton İletken Nemsiz Membranların 
Üretilmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ayhan BOZKURT
212 866 33 00 - 1006
bozkurt@fatih.edu.tr

Bu projede alternatif, yeşil enerji kaynaklarının 
ülkemizde üretilebilmesi ve kullanımı için 
malzemeler üretilmiş ve uygulamaları yapılmıştır.

Alternatif Enerji 
Kaynaklarının 
Geliştirilmesi

Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan BOZKURT
Prof. Dr. Ali ATA
Yrd. Doç. Dr. Ferda HACIVELİOĞLU 

İnsanlık tarihi boyunca enerji, toplumların devamı ve yaşamın sürdürülebilirliği 
için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Gelişen teknoloji ve artan enerji ihtiyacı 
tüm dünyada enerjiyi önemli hale getirmiş hatta savaşlara dahi sebep olmuştur. 
Son yıllarda kullanılan enerji kaynaklarının azalması ve çevreye verdiği zararlar 
da bu soruna eklenince yeşil enerji olarak tabir edilen alternatif enerji kaynakları 
ön plana çıkmış ve bu alanda önemli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Halen 
geliştirilmekte olan hidrojen arabaları bu çalışmaların sonucunda elde edilmiştir. 
Bu araçlar, çevreye zarar vermeyen yakıtlar kullanan ve enerji maliyetinin düşük 
olduğu araçlardır. Yakıt hücreleri olarak tabir edilen bu sistemlerin birçok alanda 
kullanılabilir olması da önemini bir kat daha artırmaktadır. Ayrıca, enerji üretimi 
sırasında havadaki oksijenin ve depolanmış hidrojenin kullanılması, atık olarak 
karbondioksit gazı yerine su oluşturmakta ve çevreye zarar vermemektedir. Bu 
projede, alternatif enerji kaynakları olarak kullanılan polimer elektrolit membran 
yakıt hücrelerinin ana malzemesi olan membranlar tasarlanmıştır. Elde edilen 
membran malzemeleri günümüzde kullanılan sistemlerden daha ucuzdur ve daha 
yüksek sıcaklıklarda bile kullanılabilmektedir. Bu projeden elde edilen sonuçlar 
hem ülkemiz bilim insanlarına motivasyon kaynağı olmuş hem de ülkemizde bu 
alanda yapılacak endüstriyel üretimler için önemli bir Ar-Ge altyapısını ve bilgi 
birikimini oluşturmuştur.

Enerji sektörü, savunma sanayi, otomotiv sanayi

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:bozkurt@fatih.edu.tr
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Bu proje, bilim insanı olmaya aday başarılı gençlerimize motivasyon 
kaynağı olmuş ve onlara yol göstermiştir. Üretilen malzemelerin 
özelliklerinin incelenip tartışıldığı 18 makale, yüksek etki değerine sahip, 
uluslararası hakemli, bilim dünyasının saygın dergilerinde yayınlanmış 
ve 300’den fazla atıf almıştır. Ayrıca projede üretilen membranlar ile ilgili 
birçok ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve fuarlarda sunumlar 
yapılmıştır.

Fatih Üniversitesi’nde düzenlenen Hidrojen Günleri adlı kongrede, 
bu alandaki çalışmalar ve yenilikler hakkında üniversite öğrencilerine 
bilgilendirme yapılmıştır.



108T811
Nöronlarda Mitotik Aktivasyonun 
Rejenerasyona Yönlendirilmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Arzu KARABAY KORKMAZ
533 517 28 31
karabaya@itu.edu.tr

Konvansiyonel görüşe göre, bölünmedikleri 
düşünülen nöronların, nörodejeneratif hastalıklarda 
mitotik proteinlerini aktive ederek bölünmeye 
yöneldiklerine dair ipuçları mevcuttur. Bununla 
birlikte PKC aktivasyonu ile mitotik proteinlerin 
aktivasyonu nöronların farklılaşmalarını 
etkilemektedir. SpeedyRingo proteini ise 
nöronlarda oluşan hücre ölümünü durdurmaktadır.

Nöronlarda Hücre 
Ölümünün Önlenmesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Arzu KARABAY KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Meral YÜKSEL

Son yıllarda nörodejenerasyonda hücre ölümünün gerçekleşmesini, nöronların 
bölünmeye yönelmesi ve nöronlarda hücre siklus aktivasyonu ile ilişkilendiren 
birçok kanıt ortaya çıkmıştır. Hücre siklusunun kontrol mekanizmasında 
meydana gelen arızaların nörodejeneratif hastalıkların patogenezinde rol oynadığı 
düşünülmektedir. Bu projenin konusu , dejenerasyona uğramış nöronlarda hücre 
siklusu aktivasyonunun sebep ve sonuçlarının ayrıntılı olarak incelenmesi ve 
değerlendirilmesidir. Projenin kapsamı, nöronların dejenerasyona uğramaları 
sırasında meydana gelmesi olası mitotik mekanizmaların aktivasyonunun 
ve beraberinde oluşabilecek mitotik olayların anlaşılmasını içermektedir. Bu 
konunun anlaşılması için hücre siklusunun regülasyonunda düzenleyici görevleri 
olan en kritik proteinler, siklinler ve sikline bağımlı kinazların yanı sıra mitoz 
mekiğinin oluşumuna katılan mikrotubuller, mikrotubul ilişkili proteinler:tau gibi 
mikrotubul asosiye proteinler, katanin/spastin gibi mikrotubul kesici proteinler 
üzerinde yoğunlaşılmıştır. Nöronal hücrelerde ekspresyonu olmayan ve hücre 
siklusunun ilk aşamalarından itibaren belirli bir düzen içinde görevli siklinler ve 
buna bağlı kinazlar ekstrinzik etkilerle kontrollü olarak aktive edilerek nöronların 
bunlara cevabı hem biyokimyasal hem de hücre iskeleti organizasyonu açısından 
yapısal olarak incelenmiştir. 

Tıp, farmakoloji

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Bu proje kapsamında, pek çok ulusal ve uluslararası bildiriler ile SCI 
kapsamında 4 adet yayın yapılmıştır. Bu yayınlardan birinin figürü, Journal 
of Neurochemistry dergisinin kapağına taşınmıştır. Journal of Alzheimer 
Disease dergisinde yayınlanan makale ise Alzheimer’in tedavisinde 
innovatif yönü ve yüksek etki potansiyeli nedeni ile daha büyük kitlelerin 

ve potansiyel yatırımcıların ilgisini çekmek üzere World Biomedical 
Frontiers platformu tarafından yayınlanmak üzere davet almıştır. Proje 
kapsamında, 2 doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisi yetiştirilmiş ve bilim 
dünyasına kazandırılmıştır. 



109R007
Nano-Yapılı Antimikrobiyal Kaplamaların 
Üç Boyutlu Metalik Filtreler Üzerine 
Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi 
Kullanılarak Eldesi ve Karakterizasyonu
Uluslararası Proje (COST)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Cengiz KAYA
212 383 47 13
cengizk@yildiz.edu.tr

Proje kapsamında, klima, buzdolabı, maske 
gibi günlük yaşamda sıkça kullanılan eşyaların 
bünyelerindeki filtre malzemeleri antimikrobiyal 
özellikte nano boyutta tozlarla kaplanarak insan 
sağlığına yararlı hale getirilmiştir. 

Nano-Yapılı Antimikrobiyal 
Kaplamalı Metalik Filtreler 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz KAYA
Prof. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ
Doç. Dr. Figen KAYA
Prof. Dr. Servet İbrahim TİMUR
Nursel KARAKAYA

Nano parçacıklar, yüksek yüzey alanları ve sergiledikleri sıra dışı özellikleri 
nedeniyle birçok alanda kullanılmaktadır. Nano parçacıkların uygulama 
alanlarından bir tanesi de antibakteriyel/antimikrobiyal uygulamalardır. Nano 
boyutlu metal ve metal oksit parçacıkları, makroskopik boyuttaki malzemelerin 
özelliklerine kıyasla farklılık göstermektedirler. Nano parçacıklar sergiledikleri 
optik, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile son yıllarda dikkat çekerek bilgi depolama, 
fotonik ve özellikle antimikrobiyal uygulamalarda oldukça yaygın bir kullanım 
alanı bulmaktadırlar. Tamamlanan proje kapsamında, üç boyutlu metalik filtreler 
üzerine elektrokinetik biriktirme yöntemi kullanılarak nano-yapılı antimikrobiyal 
tabakaların oluşturulması araştırılmıştır. Nano parçacıkların üretiminde sol-jel ve 
hidrotermal sentezleme yöntemi kullanılmıştır. Sentezlenen tozlar elektrokinetik 
biriktirme yöntemi kullanılarak filtre malzemeleri üzerine kaplanarak antiviral-
antibakteriyel filtreler üretilmiştir. Kaplanan filtre malzemelerin ve üretimi 
gerçekleştirilen nanotozların antimikrobiyal etkinliklerini test eden çalışmalar da 
gerçekleştirilmiştir. Üretilen filtrelerin kullanılması ile virüslerin yayılması sonucu 
oluşabilecek salgın hastalıklar önlenebilecektir.

Sağlık, otomotiv, beyaz eşya ve hizmet sektörleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

ARÇELİK 
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Bu proje kapsamında, nano boyutlardaki seramik tozların eldesi 
ve elde edilen bu nano tozlar kullanılarak 3 boyutlu filtre parçaların 
kaplanması gerçekleştirilmiştir. Özellikle kaplamalarda altlık malzemesi 
olarak kullanılan filtrelerin, toplu taşıma araçlarındaki klima filtreleri ve 
beyaz eşyalarda kullanılan filtrelerin yerini alabilecek aday malzemeler 
olduğu düşünülmektedir.. Zira nano boyutta elde edilen seramik oksit 
tozlar antimikrobiyal özelliğe sahip olup yapılan testler yardımıyla bu 

özelliklerinin üst seviyelerde olduğu kanıtlanmıştır. Proje kapsamında, 
çeşitli uluslararası dergilerde yayınlar yapılmış ve iki adet patent 
başvurusunda bulunulmuştur. Araştırması gerçekleştirilen konunun 
yeniliği ve dinamikliği ise daha sonra gerçekleştirilebilmesi muhtemel 
başka projelere ışık tutabilecek ve mühendis adaylarına araştırmaları 
konusunda motivasyon sağlayabilecek kapasitededir. 



109T201
Gözenekli Koordinasyon Polimerlerinin 
Sentezi, Karakterizasyonu, Antimikrobiyal 
Özelliklerinin Araştırılması ve Kuantum 
Mekaniksel Yöntemlerle Konformasyonu
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL
222 239 37 50 - 2867
yesilel@ogu.edu.tr

Bu projede, gaz tutma yeteneğine sahip gözenekli 
malzemeler sentezlenmiştir. Sentezlenen 
malzemelerin yapıları çeşitli yöntemlerle 
aydınlatılmıştır. 

Enerji ve Çevre Sorunlarına 
Yeni Nesil Gözenekli 
Malzemelerle Çözüm

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL 
Doç. Dr. Mustafa Serkan SOYLU 
Yrd. Doç. Dr. Cihan DARCAN 
Prof. Dr. Halis ÖLMEZ 

Metal organik kafesler (MOF), geniş yüzey alanına, belirli ve kalıcı gözenek 
büyüklüğüne sahip nano- veya mikro-gözenekli üç boyutlu malzemelerdir. 
MOF’lar çeşitli gaz karışımlarının (doğalgaz, baca ve egzoz gazı) ayrımında ve 
saflaştırılmasında, metan, hidrojen ve karbondioksit gazlarının depolanmasında 
uygulama alanı bulmaktadır. Proje kapsamında, çevreye duyarlı teknolojilerin 
geliştirmesine ve tasarlanmasına olanak tanıyan yeni nesil gözenekli malzemeler 
sentezlenmiş ve yapıları çeşitli yöntemlerle aydınlatılmıştır. Ayrıca, hedeflenen 
gözenekli malzemelerin sentezinde sıcaklık, pH ve çözücü gibi parametrelerin 
etkisi ve kullanılan yapıtaşlarının (metal ve ligantlar) önemi araştırılmıştır. Proje 
çıktılarından hareketle yeni MOF’ların sentezini, gaz depolama ve gaz ayrımı 
alanlarında kullanılabilirliğini hedefleyen çalışmaların temelleri atılmıştır.

Kimya sektörü, otomotiv sektörü, sağlık sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje kapsamında, sentezlenen gözenekli materyallerin gaz adsorplama 
özelliklerinin araştırılmasıyla birlikte hidrojen gazı ile çalışan araçların 
depolarında, fabrikaların baca gazı filtre sistemlerinde, ilaç salınımı ve 

atık su arıtımı gibi sektörlerde gözenekli malzeme olarak faydalanılması 
beklenmektedir. 



109T614
Biyomedikal İmplantlar için Uygulanan 
Yeni Jenerasyon Nano Yapılı Kaplamalar
Uluslararası Proje (İkili İşbirliği-Romanya)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Faik Nüzhet Oktar
533 244 33 38
foktar@marmara.edu.tr

Bu proje ile daha etkin ve daha dayanıklı nano yapılı 
implant kaplamaları gerçekleştirilmiştir.

Lazerle yapılmış nano 
implant kaplamalar

Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Faik Nüzhet OKTAR
Doç. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER

İmplantlar 80’li yıllardan beri en çok çalışılan konuların başında gelmektedirler. 
Yüksek teknoloji ve cerrahi yöntemlerin gelişmesi ile implantların üzerine yeni 
biyomalzeme kaplama yöntemleri ortaya çıkmış ve günümüzde kullanılmaya 
başlanmıştır. Bunlar diş hekimliği ve ortopedide geniş şekilde kullanılmaktadırlar. 
İmplantlar daha biyouyumlu bir hale getirilmek için birçok yöntemle (plazma 
kaplama gibi) kaplanmaktadır. Plazma Lazer Depozisyon yöntemi ile daha 
dayanıklı ve daha istikrarlı kaplamalar yapılabilmektedir. MAPLE yöntemi ile 
implantların yüzeyi Levan gibi polimerlerle kaplanabilmektedir. Hatta antibiyotik 
ve çeşitli ilaçlar da kaplama karışımına eklenebilmektedir.

Tıp sektörü, Türk implant firmaları, Türk diş hekimleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Institute of Physics, Romania
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

a) Plazma Lazer Depozisyon (PLD) kaplama cihazı görülmektedir. (b) PLD kaynağı ışın saçarken görülmektedir.
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje kapsamında uluslararası dergilerde 2 adet yayın yapılmıştır. Bu proje 
ile daha dayanıklı ve daha etkin implant kaplamaları yapılmaya başlanmıştır. 
Bu kaplamaların ticari olarak kullanılabilmesi için hayvan deneyleri ile ön 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu kaplamaların ticari olarak gerçekleşmesi 

ile ülkemiz implant kaplamaları konusunda küresel oyuncuların arasına 
girebilecektir. TÜBİTAK ile Romanya Bilimsel Araştırma Ulusal Otoritesi 
(ANCS) arasındaki işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen bu proje ile yine 
aynı çerçevede başka projeler de yapılabilecektir.

a) Plazma Lazer Depozisyon (PLD) kaplama cihazı görülmektedir. (b) PLD kaynağı ışın saçarken görülmektedir.



109T905
Görünmez Nanotanecikler İçeren 
Kırılma İndisi Yüksek Şeffaf Polimerik 
Nanokompozitlerin Eldesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Mustafa M. DEMİR
532 404 60 07
mdemir@iyte.edu.tr

Bu projede, inorganik camlara alternatif olarak, 
esnek, şeffaf, güneşin zararlı UV ışınlarını soğuran 
yeni nesil kompozit malzemeler geliştirilmiştir. 
Mineral tanecikler şeffaf plastik içerisinde 
görünmez hale getirilerek kompozit malzemelerde 
şeffaflık elde edilmiştir.

Görünmeyen 
Nanocisimlerin Eldesi 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Doç. Dr. Mustafa M. DEMİR

Camlar hayatımızın vazgeçilmez malzemeleridir ve günlük hayatta pek çok 
uygulaması bulunmaktadır. Ancak kırılgan olmaları ve üretimlerinin yüksek 
maliyetli olması büyük dezavantaj oluşturmaktadır. Şeffaf plastikler, yumuşak 
ve esneyebilme özellikleri ile inorganik camlara ciddi bir alternatif sunmaktadır. 
Dahası bu plastiklerin mineral taneciklerle harmanlanması ile farklı renklere, 
yüksek kırılma indisine ve güneşin UV ışınlarını emebilme özelliğine sahip yeni 
nesil kompozit malzemeler yapılması mümkündür. Ancak plastik matris ve 
mineral arasındaki yoğunluk farkı nedeniyle ışık, optik saçılmaya uğramakta ve 
kompozit malzemenin şeffaflığı hızla azalmaktadır. Şeffaf ve ışıma/soğurma 
özelliğine sahip kompozitlerin eldesi elektronik aygıt teknolojisi açısından oldukça 
önemli bir problemdir. Bu çalışmada, mineral taneciklerin kullanılması ile polimerin 
şeffaflığının korunması için yeni bir yöntem denenmiştir. Mineral nanotanecikler 
kalın bir polimer tabakası ile kaplanarak plastik matrisi ile aralarındaki yoğunluk 
farkı en aza indirgenmiştir. Elde edilen çekirdek-kabuk yapısı, şeffaf plastik 
ile harmanlandığında mineral taneciklerin optik saçılmasının önemli ölçüde 
engellendiği ve şeffaflığın korunduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle tanecikler 
polimer ortamında ışık tarafından görünmez hale getirilmiştir. 

Optik-Elektronik cihaz üretim teknolojileri 

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Bu projede, şeffaf polimerler ile nanometre boyutunda mineral tanecikler 
harmanlanarak yeni nesil işlevsel kompozit malzemeler geliştirilmiştir. 
Elde edilen malzemeler büyük oranda şeffaf olmakla birlikte güneşin 
zararlı ışınlarını soğurma özelliğine sahiptir. Bu malzemeler, bildiğimiz 

geleneksel organik camlara alternatif olacak işlevsel malzemelerdir. 
Ayrıca, esnek ve çizilmeye karşı kararlı olması, aygıt teknolojisinde (güneş 
hücreleri, katlanabilir ekranlar gibi) önemi giderek artan sistem bileşeni 
olarak umut vaat eden malzemelerdir. 



109T941
Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman 
Saçılmasına ve Protein Denatürasyon 
Profiline Dayalı İşaretleyici Molekül 
Kullanmadan Çoklu Protein Tanı ve Tespiti
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Mustafa ÇULHA
533 396 79 36
mculha@yeditepe.edu.tr

Proteinler, canlı sistemlerin önemli yapı 
taşları olup tanı ve tespitleri hayati önem arz 
etmektedir. Proteinler doğal olarak karışım halinde 
bulunmaktadırlar. Bu projede, karışım halindeki 
proteinlerin tanı ve tespiti için proteinlerin sıcaklıkla 
denatürasyonuna ve Raman spektrokopisine 
dayalı yeni bir yöntem geliştirilmiştir.

Protein Karışımlarındaki 
Proteinlerin Spektroskopik 
Olarak Hızlı Tespiti

Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÇULHA

Protein tespit ve tayini hem endüstriyel hem de klinik anlamda büyük 
öneme sahiptir. Protein tanı ve tespiti rutin olarak immunoassay ve kütle 
spektroskopisiyle yapılmaktadır. Daha etkili ve ucuz yeni yöntem ve tekniklere 
ihtiyaç vardır. Bu projede, Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Saçılması (SERS) ve 
sıcaklıkla protein denatürasyonuna dayalı, protein karışımları içerisinde bulunan 
proteinlerin herhangi bir işaretleme molekülüne gerek kalmadan tanınması için 
yeni bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Altın veya gümüş nanoparçacıkların alttaş olarak kullanılmaları durumunda, 
bu parçacıkları içeren koloidal süspansiyon analit ile karıştırılarak bir yüzeye 
damlatılıp kurutulduktan sonra SERS spektrumu alınmaktadır. Bununla birlikte 
kuruyan damlacıktan kahve halkası olayı olarak isimlendirilen bir proses nedeniyle 
damlacık içerisindeki bütün molekül ve parçacıklar damlanın kenarlarında 
birikmektedir. Bunun sonucunda, çok sıkı bir şekilde paketlenen molekül ve 
nanoparçacıklar SERS ölçümü için uygun olmayan bir yapı oluşturmaktadırlar. 
Projede geliştirilen yaklaşımlar sayesinde SERS spektrumu oldukça zor olan 
proteinlerden kolayca SERS spektrumu elde edilmiştir.

Tanı ve teşhis laboratuvarları, biyoteknoloji tabanlı ürün üreten şirketler, gıda 
sanayi

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Projede geliştirilen yaklaşımlar sayesinde SERS spektrumu oldukça zor 
olan proteinlerden kolayca SERS spektrumu elde edilmiş ve Analyst isimli 
dergide yayınlanmıştır. Ayrıca geliştirdiğimiz diğer bir yaklaşım olan iletim 
derlemesi yöntemiyle de karışım halinde proteinlerin bu yöntemle kısmen 
ayrıldıktan sonra tanılarının yapılabileceği gösterilmiştir. Bu yaklaşım, 
Chemical Communications isimli dergide yayınlanmıştır. Projede ortaya 
atılan hipotezin gerçekleştiğini gösteren yayın ise Journal of Biomedical 
Optics isimli dergide yayınlanmıştır. 

Ayrıca proje ile protein denatürasyonuyla SERS spektrumu arasındaki ilişki 
belirlenmiş ve bu yaklaşımla bir işaretleme molekülüne gerek kalmadan 
protein karışımları içerisindeki bir proteinin tanısının yapılabileceği 
yaklaşımın altyapı çalışması tamamlanmıştır. Projeden 5 adet yüksek 
lisans öğrencisi yetiştirilmiş ve bilim dünyasına kazandırılmıştır. 



110T076 
Fotodinamik Terapi için Yeni Yakın 
Kızılötesi Duyarlaştırıcıların Sentez ve 
Karakterizasyonu
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Engin Umut AKKAYA
312 290 35 70
eua@fen.bilkent.edu.tr

Bu projede, ışıkla aktifleştirilebilen fotodinamik 
kanser tedavisi için yeni nesil etken maddeler ve 
görüntüleme modundan tedavi moduna ihtiyaç 
olduğu noktada geçebilen, bilgi işleyen ilaçların 
dünyadaki ilk prototipi elde edilmiştir.

Fotodinamik Terapi için 
Yeni Yakın Kızılötesi 
Duyarlaştırıcıların Sentez 
ve Karakterizasyonu

Bilkent Üniversitesi 

Prof. Dr. Engin Umut AKKAYA

Projenin ilk aşamasında, Kaliks[4]aren ve BODIPY kimyasında bir yenilik getirilerek, 
yenilikçi bir türevlendirmeyle amfifilik fotoduyarlaştırıcılar elde edilmiştir. Suda 
çözünebilecek ancak hücre ve organel membran yapılarına da uyumlu bir tasarım 
içeren bu duyarlaştırıcıların kırmızı ve yakın kızılötesi dalgaboylarında uyarım ile 
singlet oksijen üretebildikleri de deneysel olarak gösterilmiştir. 

Öte yandan, singlet oksijen oluşumunu, sistemler arası geçişi hızlandıran 
ağır atom etkisi ile sağlamak çok standart bir yol olsa da, brom, iyot ya da 
selenyum gibi atomların, fotoduyarlaştırıcıların ışıkla uyarılmadan da sitotoksik 
etki göstermesine neden olduğu bilinmektedir. Bu da potansiyel fotodinamik 
terapi fotoduyarlaştırıcıların pratik kullanımını kısıtlayacaktır. Bu nedenle 
ağır atom kullanmadan kromoforları singlet oksijen oluşturacak bir yapıya 
dönüştürmek önem kazanmaktadır. Bu projenin bir parçası olarak, ortogonal 
Bodipy dimerleri sentezlenmiştir. Hesaplamalı Kimya çalışmaları, bu gibi dimerik 
yapılarda, uyarılmış halin dejenere moleküler orbitallerin kombinasyonu ile 
ifade edilmesi gerektiğini ve bu durumun ise, sistemler arası (singlet-triplet) 
geçişi hızlandıracağını göstermiştir. Bodipy dimerleri hem organik fazda hem 
de misel formülasyonu ile sulu fazda çalışılmıştır. Bu dimerlerin, diğer Bodipy 
türevlerinden, halojen atomu içermemesine rağmen çok daha etkin bir şekilde 
fotoeksitasyon sonucunda singlet oksijen oluşturduğu gösterilmiştir. Ayrıca, 
K562 insan lösemi hücre hattında nanomolar konsantrasyonlarda fotositotoksik 
etki de gösterilmiştir. 

Projenin son modülünde ise, moleküler mantık işlemci tasarımında çığır açan 
bir tasarım oluşturulmuştur. Bu tasarımda, bir moleküler “demultiplexer” kırmızı 
ışık “input”u ile asit konsantrasyonuna bağlı olarak iki aktivite arasında otomatik 
olarak geçiş yapabilen bir terapötik bilgi-işleyici olarak çalışmaktadır. Tümör 
bölgesinin asidik, sağlıklı dokunun nötral pH değerlerine sahip olduğu göz önüne 
alınınca sistemin yararı daha da önemli olmaktadır. Bu durumda, bu prototipin 
ileri versiyonu, sağlıklı doku bölgesinde kırmızı emisyon verecektir, ancak tümör 
pH değeriyle diğer outputu, terapötik etkisi olan singlet oksijeni oluşturacaktır. 
Böylece hem görüntüleme hem de terapi tek bir molekülle elde edilirken bu iki 
etki arasında geçiş, otonom bir şekilde etken molekül tarafından verilecektir. 

İlaç sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Bu projede, çok önemli bilimsel sonuçlar elde edilmiş ve kimya alanının 
en elit dergisinde yayınlar yapılmıştır. Bu çalışmayla ilgili yapılan yayın ve 

sunumlar, genç araştırmacıların vizyonlarına önemli katkılar yapmıştır.



209T124 
Tek Katmanlı Karbon Nanotüplerin 
Oligonükleotidler ve DNA ile 
Oluşturdukları Hibrit Yapılardaki Elektronik 
Özelliklerindeki Değişimlerin Raman 
Spektroskopisi ile Araştırılması
Uluslararası Proje (COST)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Mustafa ÇULHA
533 396 79 36
mculha@yeditepe.edu.tr

Oldukça üstün fizikokimyasal özelliklere sahip 
olan karbon nanotüplerin hidrofobik olması 
uygulamalarda kullanılmasını zorlaştırmaktadır. 
DNA hibridizasyonuyla nanoyapıların örüntüye 
getirilmesi yeni bir yaklaşımdır. Tek katmanlı 
karbon nanotüplerin örüntüye getirilmeleri 
sırasında oligonükleotidler ile etkileşimlerinin 
elektronik özelliklerini etkileyip etkilemediği proje 
kapsamında araştırılmıştır. DNA hibridizasyonuyla 
tek katmanlı karbon nanotüplerden nanohalkalar 
hazırlanmıştır. 

DNA Hibridizasyonuyla 
Karbon Nanotüp Halkalar

Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÇULHA

Tek katmanlı karbon nanotüplerin (TKKNT’ler)’in, oligonükleotid ve DNA’nın 
kovalent olmayan etkileşimleri ve kovalent olarak bağlanmalarında 
yapılarında meydana gelebilecek ve nanomalzeme özelliklerini etkileyebilecek 
değişikliklerin Raman spektroskopisi ile belirlenmesi projede amaçlanmıştır. 
DNA hibridizasyonu kullanarak TKKNT’lerin çeşitli nanoyapılara getirilebilmesi, 
Raman spektroskopinin tek başına karakterizasyon için kullanılabilmesi bu 
malzemelerin çok etkin ve basit şekilde karakterize edilmesini sağlayacaktır. 
DNA hibridizasyonunun kullanılabilmesi ise bu hidrofobik malzemeleri kullanarak 
elektronikten tıbba kadar birçok alanda kullanılabilecek yeni nano araçların 
hazırlanmasına olanak verecektir.

Elektronik sanayi, tıp ve biyomedikal sanayi

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Projede, TKKNT’lerin oligonükleotidler ile etkileşimleri sonucu yapılarında 
meydana gelen elektronik değişikliklerin sadece Raman Spektroskopisi 
kullanılarak gözlenebileceği gösterilmiştir. Ayrıca oligonükleotid-
TKKNT’lerin etkileşimlerinin doğası hakkında literatürde bulunan 
modelleme çalışmalarına paralel deneysel bulgular elde edilmiştir. 
Kullanımı oldukça zor olan TKKNT’lerin, DNA hibridizasyonu kullanılarak 

belirli yapılara düzenlenebileceği de gösterilmiş ve 50 nm çapında 
TKKNT’lerden oluşan halkalar hazırlanmıştır. Projeden elde sonuçlar, 
yüksek etki faktörlü iki adet dergide (Journal of Raman Spectroscopy ve 
Small) yayınlanmıştır. Projeden 3 adet yüksek lisans öğrencisi yetiştirilmiş 
ve bilim dünyasına kazandırılmıştır. 
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104M291
Türkiye için Sürdürülebilir Temiz Kalkınma 
Olanaklarının Araştırılması: Yenilenebilir 
Enerji Teknolojilerinin Yaygınlaşmasına 
Yönelik Projeksiyonların Oluşturulması 
ve Alternatif Temiz Kalkınma Projelerinin 
Geliştirilmesi 
3501 - Kariyer Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu
212 359 70 79
gurkank@boun.edu.tr

Bu proje kapsamında Türkiye’nin enerji-ekonomi-
çevre modeli geliştirilerek ülkenin makroekonomik 
göstergeleri, enerji arz ve talep dengeleri ile enerji 
kullanımından doğan CO2 emisyonları arasındaki 
ilişki ortaya çıkarılmıştır. Bu ilişkilerin ortaya 
çıkması ile yenilenebilir enerji teknolojilerinin hangi 
koşullarda ne kadar yaygınlaşacağını, ülkenin 
sera gazı salımlarının azaltılmasına ne ölçüde ve 
hangi maliyetle katkı sağlayabileceğini belirlemek 
mümkün olmuştur. Geliştirilen yatırım projeleri ile 
de somut örnekler ortaya konulmuştur.

Yenilenebilir Enerji ve 
Sürdürülebilir Kalkınma

Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Gürkan KUMBAROĞLU
Doç. Dr. Aybek KORUGAN

Bu projede Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasının ülke 
ekonomisi ve seragazı emisyon hacmi üzerine etkilerinin belirlenmesi, yenilenebilir 
enerji teknolojilerine verilen teşviklerin yatırımlara etkisinin ortaya çıkartılması ve 
örnek projelerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında Türkiye’nin enerji-ekonomi-çevre modeli geliştirilerek 
ülkenin makroekonomik göstergeleri, enerji arz ve talep dengeleri ile enerji 
kullanımından doğan CO2 emisyonları arasındaki ilişki ortaya çıkarılmıştır. Bu 
ilişkilerin ortaya çıkması ile yenilenebilir enerji teknolojilerinin hangi koşullarda ne 
kadar yaygınlaşacağını, ülkenin sera gazı salımlarının azaltılmasına ne ölçüde ve 
hangi maliyetle katkı sağlayabileceğini belirlemek mümkün olmuştur. Geliştirilen 
yatırım projeleri ile de somut örnekler ortaya konulmuştur. Ayrıca yenilenebilir 
enerji teknolojileri içerisinde öne çıktığı belirlenen rüzgar enerjisi özelinde bölgesel 
bir potansiyel analizi yapılmıştır.

Enerji ve çevre politikaları ülke ekonomisi için kritik önem taşımakta olduğundan 
tüm gelişmiş ülkelerde bilimsel modellemelerden yararlanılarak enerji-ekonomi-
çevre etkileşimleri bilgisayar ortamında analiz edilmektedir. Bu proje kapsamında 
geliştirilen modelin önemi (i) Türkiye’de de karar vericilere ışık tutacak bilimsel 
modelleme sonuçlarının elde edilmesi ve (ii) kullanılan ileri modelleme teknolojisi 
ile gelişmiş ülkeler seviyesinde bir ürün ortaya çıkartılmış olmasıdır. Rüzgar 
enerjisi potansiyel analizi ve yatırım projesi örneği de Türkiye’nin sürdürülebilir 
kalkınma sürecine girmesinde somut adımlar atılmasına destek olması açısından 
önem taşımaktadırlar.

Enerji ve çevre ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Projeden 2 adet SSCI ve SCIE endeksli makale, 1 kitap bölümü, 1 
teknik rapor yayınlanmıştır. Proje sonuçları, 10/05/2005 tarih ve 5346 
sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu model uygulamasında senaryo 
tanımlamalarında kullanılmıştır. Modelin çalıştırılması sonucu elde edilen 
sonuçların işaret ettiği bazı hususlar 29/12/2010 tarih ve 6094 sayılı 
kanun ile dikkate alınmıştır. Model sonuçlarının işaret ettiği şekilde rüzgar 
enerjisi en hızlı gelişen yenilenebilir enerji kaynağı olarak potansiyeli yüksek 

bölgelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(İSTAÇ) ve İstanbul Enerji A.Ş. yetkilileri ile işbirliği içerisinde örnek olarak 
geliştirilmiş olan katı atıklardan elektrik üretimi projesi hayata geçirilmiş 
ve elektrik üretimi başlamıştır. Proje kapsamında 3 adet lisansüstü tez 
tamamlanmıştır.



104M364
Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Proton 
Değişim Zarlı Yakıt Hücresi Geliştirilmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. İnci EROĞLU
312 210 26 09
ieroglu@metu.edu.tr

Bu projede polibenzimidazol (PBI), sülfolanmış 
polietersülfon (PES), sülfonlanmış polieter‐
eterketone (SPEEK) ve zeolit-polimer kompozit 
membranlar geliştirilmiştir. Elde edilen membranlar 
ile yakıt pili çalışma sıcaklığı 150oC’ye kadar 
yükseltilebilmiştir.

Doğa Dostu Enerji Üretimi 
için Yüksek Sıcaklıkta 
Çalışabilen Yakıt Pillerinin 
Geliştirilmesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İnci EROĞLU
Prof. Dr. Nurcan BAÇ 
Dr. R. Gültekin AKAY
Yrd. Doç. Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN

Hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı ve kimyasal enerjinin doğrudan elektrik enerjisine 
dönüştürüldüğü sistemler yakıt hücreleri olarak adlandırılmaktadır. Halen polimer 
elektrolit zarlı yakıt hücrelerinde kullanılan Nafion zar yüksek maliyetlidir ve verimi 
80 oC’nin üstündeki sıcaklıklarda hızla düşmektedir. Bu da proton değişim zarlı 
yakıt pillerinin yaygın kullanılmasına ve ticarileşmesine önemli bir kısıtlama 
getirmektedir. Bu projede, florsuz aromatik hidrokarbon temelli polimerler ön 
işlemden geçirilerek, karışımları hazırlanarak veya inorganik doldurucularla 
uygun oranlarda karıştırılarak kompozit zarlar hazırlanması ve bunların yüksek 
sıcaklıkta çalışabilen proton değişim zarlı (PEM) yakıt hücrelerinde kullanım 
imkanı araştırılmıştır. Yakıt pillerinin yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi için proje 
kapsamında alternatif proton geçirgen zarlar sentezlenmiş, karakterize edilmiş, 
organik ve inorganik kompozitleri hazırlanmış, proton geçirgenlikleri tespit edilmiş, 
zar‐elektrot yapıları yakıt pili test sisteminde çalıştırılmıştır. Polibenzimidazol 
(PBI) membran ile nemlendirmeden 150°C’de çalıştırılması sağlanmıştır. Ayrıca 
hazırlanan sülfolanmış polietersülfon (PES), polietereterketon (SPEEK) ayrı 
ayrı ve karışımlarıyla ve bu proje için sentezlenen zeolitle hazırlanan kompozit 
membranlarla PEM yakıt pilinin performansı tayin edilmiştir. Bu membranlarla 
ticari olarak satılan ve yaygın olarak kullanılan Nafion membranın performansına 
yakın sonuçlar elde edilmiştir.

Enerji sektörü, kimyasal teknolojiler, imalat sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Bu proje kapsamında SCI’e giren uluslararası dergilerde 4 makale 
yayınlanmış, uluslararası konferanslarda 10, ulusal konferanslarda 10 
bildiri sunulmuştur. Proje kapsamında tamamlanan 5 yüksek lisans ve 2 

doktora tezi ile ülkemizin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne ve bilim 
insanı yetiştirilmesine katkıda bulunulmuştur.



104M467
Demir(III) İyonları Baskılanmış 
Polimerlerin Tasarımı, Üretimi ve Talasemi 
Hasta Plazmasından Demir İyonlarının 
Uzaklaştırılması 
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Adil Denizli 
312 297 79 83
denizli@hacettepe.edu.tr 

Bu projede Talasemi hastalarının tedavisi sırasında 
oluşan ve organ hasarlarına neden olan demir 
fazlalığının giderilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 
moleküler baskılama tekniğinden faydalanılarak 
hasta kanından seçimli olarak demir iyonlarının 
uzaklaştırılması için demir iyonları baskılanmış 
adsorbentler hazırlanmıştır. 

Talasemi Hasta Kanından 
Seçimli Olarak Demirin 
Uzaklaştırılması 

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Adil DENİZLİ
Doç. Dr. Handan YAVUZ
Doç. Dr. Lokman UZUN
Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖZKARA YAVUZ

Metallerin biyolojik olaylarda oynadıkları önemli roller bilinmekte ve bazıları gerekli 
elementler olarak sınıflandırılmakla birlikte, belirli bir derişimin üzerine çıktıklarında 
zararlı özellik göstermektedirler. Örneğin, genetik bir bozukluk (talasemi hastalığı 
gibi) veya yanlışlıkla aşırı miktarda demir alınması sonucu vücutta oluşan demir 
fazlalığı, kalp krizleri, diabet, depresyon ve karaciğer bozukluğu gibi semptomlara 
yol açmaktadır. Nakillerle oluşturulan veya akut demir fazlalığı için tek kullanılan 
yöntem şelasyon tedavisidir. Günümüzde bu amaçlarla kullanılan tek klinik ilaç, 
doğal bir siderofor olan desferrioksamin B (DFO)’dir. Ancak bu ilaç pahalı olması, 
uzun süreli infüzyon gerektirmesi, absorpsiyonunun düşük olması ve potansiyel 
olarak toksik olması gibi dezavantajlara sahiptir. Demir fazlalığının tedavisinde 
çözünür şelatörlerin dezavantajlarının giderilmesi için demir şelatlayıcı ligandların 
immobilizasyonu çalışılmıştır. Çözünür şelat oluşturucularla karşılaştırıldığında bu 
reçineler, kararlılık, tekrar kullanılabilme ve biyolojik moleküllere vereceği minimum 
zarar nedeniyle üstünlüklere sahiptir. Bu projenin amacı; daha kararlı, demir 
uzaklaştırma kapasitesi, etkinliği ve seçiciliği artırılmış, tekrar kullanılabilen demir 
iyonları baskılanmış adsorbentlerin geliştirilmesi ve talasemi hasta plazmasından 
demir uzaklaştırılmasında kullanılabilirliğinin belirlenmesidir. Bu amaçla demir 
iyonlarının spesifik adsorpsiyonu için biyo-uyumlu, etkin, ekonomik ve tekrar 
kullanılabilirliğe sahip poli(2-hidroksietilmetakrilat-metakroilamidosistein) 
[PHEMAC] monolitlerin hazırlanması hedeflenmiştir. 

Eğitim ve araştırma, sağlık 

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:denizli@hacettepe.edu.tr


ARDEB Başarı Öyküleri 96     97

Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Dünya nüfusunun yaklaşık %30’u anemiktir ve yılda 40.000’in üzerinde 
çocuk talasemi majör hastası olarak doğmaktadır. Ülkemiz de Dünya 
Talasemi Kuşağı içerisindedir. Taşıyıcılık oranımız ülke genelinde %2.7 
olmakla birlikte Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerimizde bu oran daha 
yüksektir. Hastalığın tek tedavi yolu demir fazlalığı ile sonuçlanan sürekli 
kan nakilleridir. Araştırmalara göre bir hastanın yıllık maliyeti 10.000 dolar 
civarındadır. Bu çalışmada Fe(III) iyonlarının kandan uzaklaştırılması için 
Fe(III) baskılanmış adsorbent hazırlanmıştır. Bu sistemin getireceği bir 
çok avantaj vardır; moleküler olarak baskılanmış polimerler baskılanan 

malzemeye karşı yüksek seçicilik göstermektedir. Dolayısıyla diğer 
şelatörlerin aksine sadece Fe(III) iyonlarının plazmadan uzaklaştırılması 
mümkün olabilecektir. Diğer önemli avantajı ise kullanılan malzemenin 
ucuz, fonksiyonel monomer olarak kullanılan sisteinin vücutta bulunan 
bir amino asit olduğundan kan uyumluluğunun yüksek olmasıdır. Bu 
sistemin geliştirilmesi ve etkinliğinin ortaya konması durumunda tedavi 
maliyeti hasta başına 10.000 dolardan çok daha düşük olacaktır. MIP 
sorbentler yüksek seçiciliklerinden ötürü ayrıca klinikte teşhis amaçlı 
olarak da kullanılabilmektedir.



105M135
Özgün Bir Üretim Tekniği Kullanan Hızlı 
Prototipleme Makinasının Tasarımı ve 
Üretimi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Eres SÖYLEMEZ
312 210 25 62
eres@metu.edu.tr

Bu proje kapsamında gelecekte hızlı prototipleme 
konusunda yapılacak çeşitli akademik Ar-Ge 
çalışmalarında kullanılabilecek, geliştirilmeye 
açık bir hızlı prototipleme sistemi tasarlanmış 
ve üretilmiştir. Geliştirilen sistem gerek yazılım 
gerek donanım olarak farklı hızlı prototipleme 
tekniklerinin deneme ve uygulamalarında 
kullanılabilecek güvenilir bir temel oluşturmayı 
amaçlamaktadır.

Akademik Çalışmalarda 
Kullanılmak Amacı 
ile Özgün Bir Hızlı 
Prototipleme Sistemi 
Geliştirilmesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Eres SÖYLEMEZ
Yrd. Doç. Dr. A. Buğra KOKU

Hızlı prototipleme; bilgisayar destekli tasarım verilerinden, katmanlar halinde 
malzeme ekleme yaklaşımı ile hassas üç boyutlu objeler üretilmesini sağlayan 
üretim teknolojilerine verilen genel isimdir. Hızlı prototipleme sistemleri aynı 
zamanda üç boyutlu yazıcılar olarak da adlandırılmaktadır.

Dünyada hızlı prototipleme sistemleri konusunda, çeşitli üniversiteler tarafından 
yeni üretim yöntemlerinin ve üretim sistemlerinin geliştirilmesi konularında 
pek çok Ar-Ge çalışması yürütülmektedir. Hızlı prototipleme teknolojilerinin 
üniversiteler açısından önemli bir araştırma konusu olarak görülmesinin en 
önemli nedeni bu teknolojinin gelecek vadeden, nispeten yeni ve gelişmeye açık 
bir alan olmasıdır. 

Bu proje kapsamında gelecekte yapılacak hızlı prototipleme araştırmalarında 
kullanılabilecek, geliştirilmeye açık hızlı prototipleme sistemi tasarlanması ve 
uygulanması amaçlanmıştır. Geliştirilen sistem, hızlı prototipleme yazılımı ve 
hızlı prototipleme makinasından oluşmaktadır. Ayrıca ilk sistem denemelerinde 
kullanılmak üzere eriyik yığarak modelleme (FDM) tekniğini kullanan bir üretim 
kafası tasarlanmış ve üretilmiştir. Geliştirilen hızlı prototipleme sistemi gerek 
yazılım, gerek donanım olarak farklı hızlı prototipleme tekniklerinin deneme ve 
uygulamalarında kullanılabilecek güvenilir bir temel oluşturmaktadır. 

İmalat, savunma sanayi ve hizmet sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:eres@metu.edu.tr
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Bu proje kapsamında gelecekte yapılacak hızlı prototipleme 
araştırmalarında kullanılmak amacıyla gerek yazılım gerek donanım 
olarak farklı hızlı prototipleme tekniklerinin deneme ve uygulamalarında 

güvenilir bir altyapı oluşturacak bir hızlı prototipleme makinası ve 
yazılımı tasarlanmış ve üretilmiştir. Proje sonucunda 2 yüksek lisans tezi 
tamamlanmış ve 1 konferans bildirisi yayınlanmıştır.



106M082
Piko Uydu Tasarımı, Mühendislik ve Uçuş 
Modellerinin Üretimi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Alim Rüstem ASLAN
212 285 71 89 - 140, 532 480 34 49
aslanr@itu.edu.tr

Türkiye’de tasarlanmış, geliştirilmiş ve test edilmiş 
ilk uydu İTUpSAT1 başarı ile uzaya gönderilmiştir 
ve 2009’dan beri sinyallerini yaymaktadır. 
İTÜpSAT1, halen dünyada radyo amatörleri 
tarafından sürekli takip edilen 10’dan az sayıdaki 
amatör faal uydudan biridir. 

Türkiye’nin ilk küp uydusu 
İTÜpSAT1

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Alim Rüstem ASLAN
Prof. Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof. Dr. Cingiz HACIYEV
Doç. Dr. Okşan ÇETİNER YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Gökhan İNALHAN 
Yrd. Doç. Dr. Turgut Berat KARYOT
Yrd. Doç. Dr. Cuma YARIM

Projenin ana amacı ulusal uzay endüstrisine, uzaya yeterli bir uydunun 
planlamasından fırlatılmasına kadar olan süreçlere katılmış uzay mühendisleri 
yetiştirmek ve ilgili geliştirme ve test altyapısını üniversite bünyesinde oluşturmak 
üzere küp uydu çalışması yapmaktır. 

Proje görevleri:

• Eğitim
• Düşük maliyetli teknoloji geliştirme ve deneme sistemi 
• Esnek uydu sistemi
• Düşük çözünürlükle görüntü alma, veri toplama ve iletme
• Pasif yönelim sistemi (mıknatıs)

olarak belirlenmiştir. İTÜpSAT1 uydu taşıyıcı yapısı, uydu bilgisayarı, elektrik 
güç sistemi, pilleri, güneş hücre ve panelleri, haberleşme sistemi, pasif yönelim 
sistemi, anten, anten açılma mekanizması ve faydalı yük alt sistemlerinden 
oluşmuştur. Uydu tasarımı ve modellemesi, pasif yönelim alt sistemi, faydalı yük 
alt sistemi, anten ve anten açılma mekanizması tamamen özgün olarak geliştirilen 
alt sistemlerdir. İTÜpSAT1’in tüm testleri İTÜ laboratuvar alt yapısı kullanılarak 
proje ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Uydu 23 Eylül 2009 tarihinde başarı ile 
yörüngeye yerleştirilmiş olup, halen İTÜ proje ekibi ve dünyanın bir çok yerindeki 
radyo amatörleri tarafından yaydığı çağrı işareti takip edilmektedir.

Uzay, havacılık, savunma, imalat ve hizmet sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:aslanr@itu.edu.tr
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İTÜpSAT1 Türkiye’de üretilmiş ve Türkiye’den fırlatılmak üzere 
gönderilmiş ilk uydudur. İTÜpSAT1 fırlatılmasından bu yana başarı ile 
sinyal göndermeye devam etmektedir. Proje süresi içerisinde 17 adet 
bildiri hazırlanmış, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuştur. 
TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinde ilgili bir makale yayınlanmıştır. Proje 
kapsamında geliştirilen alt sistemlere ek olarak özgün bir anten açma 
mekanizması geliştirilmiştir. İTÜpSAT 1 birçok hazır ürüne ilk uzay 
denemesi olanağı sağlamıştır. Projenin başarısı sonucu Kuzey Afrika 
ülkelerine küp uydu tasarım ve geliştirme destekleri verilmiştir. Küp uydu 
eğitimi ve testleri paket olarak sunulmaktadır. Proje süresi içerisinde 
kurulan Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı endüstriye de 
hizmet vermektedir. İTÜpSAT1 çalışması İTÜ EPGİK 2009 yılı Bilim 
Dalı Ödülü’nü ve Teşvikiye Rotary kulübü 2009-2010 dönemi Meslekte 

Başarı Ödülü’nü almıştır. Projede görev alan 24 lisans ve lisanüstü 
öğrencisi ülkemizdeki savunma, havacılık ve uzay firmalarında çalışmaya 
başlamıştır. Türkiye Amatör Uydu Teknolojileri Derneği kurulmuştur. 
Ülkemizde uzay farkındalığı artmıştır. Türkiye uydu üretmiş ülkeler 
arasına katılmıştır. Uluslararası ilişkilerimiz artmıştır. Japonya ile ortak 
uydu çalışmaları başlamıştır. Avrupa Birliği FP7 kapsamında hazırlanan 
QB50 projesine kabul alınmıştır. Endüstri destekli yeni nano uydu projeleri 
başlatılmıştır. Disiplinlerarası ortak çalışma kültürüne katkı sağlanmıştır. 
Yeni projede birçok disiplinden 50 kadar öğrenci çalışmakta, ülkemiz 
uzay teknolojileri insan gücüne katkı sağlamaktadır. NATO CSO AVT 
Paneli faaliyetleri kapsamında uzay teknolojileri çalışmalarına aktif katılım 
sağlanmıştır.



106M278 
Binaların Deprem Güvenliği Konusunda 
Geliştirilen P25 Puanlama Yönteminin 
Kalibrasyonu ve Pilot Bölge Uygulaması
1001 - Araştırma Projesi 

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. F. Gülten GÜLAY 
212 285 33 37 - 532 595 21 21
gulayg@itu.edu.tr - gulten.gulay@gmail.com

Önerilen ‘P25 Puanlama Yöntemi’ ile depremde 
göçme riski olan betonarme binalar hızlı ve 
ekonomik olarak saptanabilmektedir. Yöntem, 
daha önce deprem yaşamış çok sayıda binaya 
uygulanarak test edilmiş, İstanbul’da seçilen 
bir pilot bölgede de gerçek binalar üzerinde 
denenmiştir. Bu yöntem ile riskli binalarda acil 
önlem alınarak can kaybının en aza indirgenmesi 
sağlanabilecektir.

Betonarme Binaların 
Depremde Göçme 
Güvenliğinin Belirlenmesi 
için Bir Yöntem

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. F. Gülten GÜLAY 
Prof. Dr. Semih S. TEZCAN
Yrd. Doç. Dr. İ. Engin BAL
İnş. Yük. Müh. Sarper SEVİNÇ 

Bu proje ile ülkemizde beklenen büyük depremlere karşı acil önlem alınabilmesi için 
sınırlı kaynakların öncelikle toptan göçme riski taşıyan binalara yönlendirilmesini 
sağlayan güvenli, pratik ve uygulanabilir bir ön değerlendirme yöntemi 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut binaların Deprem Yönetmeliği esaslarına 
göre teker teker incelenmesi hem zaman hem insan gücü hem de ekonomik 
koşullar açısından mümkün değildir. Yüksek derecede deprem tehlikesi ile karşı 
karşıya olan ülkemizde bu kapsamlı ve maliyetli işlem yerine geliştirilen P25 
yöntemiyle riskli bölgelerde bulunan betonarme yapılar hızlı bir şekilde taranarak 
göçme potansiyeli olan binalar belirlenebilir. Dolayısıyla bu doğrultuda acil önlem 
alınarak can kaybının en aza indirilmesi mümkün olabilecektir. Proje kapsamında 
yöntem, ülkemizde daha önceki depremlerde hasar almış veya göçmüş 363 bina 
verilerine uygulanarak geliştirilmiş, bilgisayar ortamında modellenerek analitik 
ve parametrik incelemeler yardımıyla kalibre edilmiştir. Çalışmada, yöntemin 
pratikte uygulanabilirliğinin incelenmesi amacıyla, İstanbul Kadıköy bölgesinde 
bir pilot bölge çalışması gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen  P25 Yöntemi ile şu anda 
yürürlükte olan Kentsel Dönüşüm çalışmalarına da ışık tutacak güvenilir, pratik ve 
ekonomik bir çözüm önerilmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler, sigorta şirketleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

İTÜ Yapı Deprem ve UYGAR Merkezi 
Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:gulayg@itu.edu.tr
mailto:gulten.gulay@gmail.com
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Önerilen P25 yöntemi ile büyük şehirlerde yerel yönetimler tarafından 
çok sayıda binaya hızla uygulanabilmesi ve depremde göçme riski olan 
binaların ayıklanarak can kaybının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. 
Proje kapsamında, 2 adet SCI’de taranan dergi makalesi, 2 adet 
uluslararası kitap içinde bölüm, 6 adet ulusal dergi makalesi, 1 ulusal 
kitap, 11 adet uluslararası ve 3 adet ulusal konferans bildirisi verilmiş, 6 
adet yüksek lisans (2 tanesi uluslararası) tezi yapılmıştır. Ayrıca yöntem 
çok sayıda seminer ve bilimsel toplantıda sunulmuştur. P25 metotu 

ile ilgili olarak çeşitli TV kanallarında röportaj ve canlı yayınlar yapılmış, 
gazetelerde haber ve köşe yazıları yayınlanmıştır. Geliştirilen P25 Yöntemi 
ile ilgili Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından 
TPE-M-101 numarası ile marka tescili yapılmış, 2013/09483 no ile de 
patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Elginkan Vakfı ve E-Biltem iş birliği 
ile düzenlenen proje yarışması Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Bilimleri 
dalında üçüncülük ödülü alınmıştır. 



106M459 
Aşırı Bedensel Hareket Esnasında Vücut 
Konforunu Arttırmaya Yönelik, Örme 
Kumaşta Kullanılacak Termoplastik 
Polimer ve Süper Emici Polimerden 
Oluşturulan Yeni Bir Lifin Tasarımı ve 
Geliştirilmesi
1001 - Araştırma Projesi 

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Nuray UÇAR
530 660 83 31
ucarnu@itu.edu.tr

Bu proje kapsamında, hem aşırı miktarda su ve 
buharı emebilen, hem de tene temasta ıslaklık 
hissi oluşturmayan ve hatta kuruluğun yanında 
serinlik hissini de verebilen yeni bir prototip lif tipi 
ve üretim teknolojisi geliştirilmiştir.

Nem Konforu Sağlayan 
Filament

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray UÇAR 
Prof. Dr. Ali DEMİR

Spor, askeri idman gibi aşırı bedensel aktivasyon esnasında oluşan teri ve 
ıslaklığı hissetmemek, gerek insan sağlığı gerekse de konfor açısından oldukça 
önemlidir. Günümüzde sağlık ve konfor açısından iki değişik ürün tipi giysi 
endüstrisinde kullanılmaktadır. Pamuk veya viskon gibi doğal veya kökeni doğal 
malzemeden oluşturulan lifler, cilt üzerinde teri emebilmekte, bununla birlikte, 
bu emiş ya yeterince olamamakta ya da kumaş ıslanmaktadır. Diğer taraftan, 
poliester, poliamid gibi tamamıyla sentetik olan lifler ise, teri emmek yerine teri 
dış atmosfere transfer etmek amacı ile kullanılmakta, bununla birlikte, transfer 
miktarı yine yeterince sağlanamamaktadır. Neticede, her iki tipte de ya cilt 
üzerinde biriken terden ya da kumaş yüzeyinin ıslaklığından dolayı, gerekli sağlık 
ve konfor ortamı sağlanamamaktadır.

Bu sebeple proje kapsamında, hem su ve buharı emebilecek hem de tene temasta 
ıslaklık hissi oluşturmayacak yeni bir lif tipi ve üretim teknolojiisinin geliştirilmesi 
amaçlanmış ve proje sonunda gerek yeni prototip filament tipi gerekse de üretim 
tekniği başarı ile geliştirilmiştir.

Tekstil sektörü (sentetik lif, sentetik iplik)

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:ucarnu@itu.edu.tr
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Proje süresince aşağıdaki kazanımlar gerçekleşmiştir:

• Yeni prototip filament ve üretim tekniği başarı ile geliştirilmiştir.
• 2 adet ulusal patent
• 5 adet SCI veya SCI Expanded dergide makale
• 2 adet uluslararası konferans
• 1 adet ulusal dergide yayın

• 1 adet röportaj (dergi ve TV)
• 3 adet ulusal proje pazarı ve seminer/çalıştay sunumu
• 2 adet lisansüstü tez
• 4 adet lisans bitirme tezi



107M103 
Taktik İnsansız Hava Araçlarının Göreve 
Uyumlu Kanatlarında Kambur ve Burulma 
Etkisinin Çırpma ve Kontrol Yönünden 
Analizi
1001 - Araştırma Projesi 

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Yavuz YAMAN
312 210 42 85
yyaman@metu.edu.tr

Şekil değiştirebilen kanatlara sahip hava taşıtları 
belli bir görev için daha az yakıt kullanacakları için 
çevreyi daha az kirleteceklerdir. 

Şekil Değiştirebilen Göreve 
Uyumlu Kanatlar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz YAMAN
Prof. Dr. Serkan ÖZGEN
Doç. Dr. Melin ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Güçlü SEBER

Tüm hava araçlarında ağırlığın en aza indirilmesi, yakıt tüketiminin azaltılması, 
manevra kabiliyetinin arttırılması ve sessizlik en önemli tasarım gerekleridir. 
Bu projede, bu gerekleri karşılamak için, kontrol yüzeyleri şekil değiştirebilen 
göreve uyumlu akıllı kanada sahip bir Taktik İnsansız Hava Aracı özgün olarak 
tasarlanmış, üretilmiş ve uçurulmuştur. Şekil değiştirebilen göreve uyumlu kanat, 
taşıma/sürükleme kuvvetleri oranını azami seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır. 
Böylece, görevin daha az yakıt kullanılarak tamamlanmasına olanak sağlamanın 
yanında yaratılan aerodinamik gürültü de azaltılabilecektir. Azalacak yakıt tüketimi 
sayesinde aynı yakıt miktarı ile daha uzak mesafeye uçulabilecek, daha uzun süre 
havada kalınabilecek ya da daha az yakıt ihtiyacı nedeniyle elde edilecek ağırlık 
tasarrufu ile daha fazla faydalı yük taşınılması mümkün olacaktır. Bunlara ek 
olarak, klasik kumanda yüzeyleri ve taşıma kuvveti arttırıcı elemanlar mümkün 
olduğunca kanattan çıkarılacağı için geliştirilen göreve uyumlu kanat, standart 
bir kanada göre hem daha hafif hem de daha az karmaşık bir yapıda olacaktır. 
Projede, ilk olarak insansız hava aracının boyutlandırma çalışmaları yapılmış, 
ardından şekil değiştirebilen göreve uyumlu kanatların kambur ve burulma 
açısında aerodinamik etkinlik sağladığı gösterilmiştir. Taktik İnsansız Hava 
Aracının kanat taşıyıcı kutusu, kontrol yüzeyleri, gövde ve kuyruk kısımları ayrı ayrı 
özgün olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Yer ve uçuş testlerinin ardından İnsansız 
Hava Aracı başarıyla uçurulmuştur. 

Sivil/askeri havacılık sektörü ve havadan yapılan gözlem ve ölçümleri kullanan 
kurumlar 

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:yyaman@metu.edu.tr
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Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, 1 uluslararası 
dergi makalesi, 3 uluslararası kongre bildirisi, 8 ulusal kongre bildirisi 

yayınlanmış ve 3 adet yüksek lisans tezi bitirilmiştir. 



107M225 
İletken Lif ve İpliklerin Katma Değeri 
Yüksek Tekstil Ürünlerinin Üretiminde 
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Uluslararası Proje (İkili İşbirliği-Slovenya)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU
232 339 92 22
huseyin.kadoglu@ege.edu.tr

Bu projede cep telefonları, baz istasyonları, günlük 
hayatta kullanılan elektrikli cihazlar gibi kaynakların 
yaydığı elektromanyetik dalgalara karşı koruma 
sağlayan iletken özellikli kumaşlar geliştirilmiş 
ve üretilmiştir. Üretim ve test aşamaları Ege 
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün 
uygulama işletmeleri ve laboratuvarlarında 
gerçekleştirilmiştir. Proje sonucunda 200 MHz-6 
GHz frekans aralığında 45 Desibel’e kadar koruma 
sağlayan, yüksek koruyuculuk özellikli kumaşlar 
elde edilmiştir.

Elektromanyetik Dalgalara 
Karşı Koruyan Tekstil 
Malzemeleri

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU
Doç. Dr. Pınar ÇELİK
Doç. Dr. M. Erdem ÜREYEN
Yrd. Doç. Dr. Ömer MERMER 
Dr. Deniz DURAN
Dr. Tuba BEDEZ ÜTE

Elektromanyetik dalgalara karşı koruma, radyo antenleri, cep telefonları ve günlük 
hayatta çevremizde bulunan diğer cihazlardan kaynaklanan ve günlük hayatta 
artan elektromanyetik kirlilik nedeniyle günümüzde büyük önem kazanmıştır. 
Elektromanyetik dalgalar bir frekans ve bir dalga boyuyla tanımlanmakta olup, 
elektrik ve manyetik alanların birleşiminden oluşmaktadır. Elektromanyetik 
dalgaların hassas elektronik cihazları ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği 
bilinmektedir. Bundan dolayı, iki bölge arasındaki elektromanyetik alanın etkisinin 
sınırlandırılması olarak tanımlanan elektromanyetik koruma, özellikle hassas 
elektronik cihazların ve insan sağlığının söz konusu olduğu yerlerde önemli 
olmaktadır.

Bu projede, elektromanyetik dalgalara karşı koruyuculuk özelliği olan tekstil 
malzemeleri geliştirilerek ekranlama karakteristikleri incelenmiştir. Çalışma 
kapsamında iletken bakır tellerle iplik üretilerek bu ipliklerden farklı özelliklerde 
kumaşlar dokunmuştur. İplik ve kumaş parametrelerinin elektromanyetik 
koruyuculuk üzerine etkileri detaylı olarak araştırılmıştır. Projenin iplik üretimi, 
kumaş üretimi ve ölçüm adımları Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği’nin 
bünyesindeki uygulama işletmeleri ve laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. 
Ölçümler, ekranlı oda ölçüm sistemi kullanılarak yapılmıştır.

Sonuçlar, elektromanyetik ekranlama etkinliğinin iplik türü, kumaş yapısı, 
kumaştaki iletken madde içeriği ve elektromanyetik dalga frekansından önemli 
ölçüde etkilendiğini göstermiştir. Geliştirilen kumaşlarla 45 dB’e kadar koruma 
elde edilmiştir. Bu tür kumaşlar hem günlük hayattaki hem de tıbbi, askeri 
uygulamalar gibi daha teknik uygulamalardaki elektromanyetik radyasyona karşı 
korumada kullanılmaya uygundur.

Slovenya Doğal Bilimler ve Mühendislik 
Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

Tekstil, tıp, havacılık, otomotiv sektörleri ve askeriye, hastaneler, okullar gibi kurum 
ve kuruluşlar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Bu projede çevremizde çok rastlanan elektromanyetik dalgalara karşı 
koruyucu iletken kumaşlar geliştirilmiş ve üretilmiştir. Geliştirilen kumaşlar, 
hem geleneksel tekstil malzemelerinin kullanım ve konfor özelliklerini 
hem de elektriksel iletkenlik özelliğini yapılarında birleştirdiklerinden 
fonksiyonel tekstiller sınıfına girmektedir. Proje, Türkiye’de bu konuda 
yapılan ilk çalışmalardan biri olup, Slovenya Doğal Bilimler ve Mühendislik 
Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. 
Bu sayede konu ile ilgili olarak bilgi ve deneyimler paylaşılmış ve proje 
ekibinin uluslararası projelerle ilgili Ar-Ge kültürü geliştirilmiştir. Üretim 

ve test aşamalarında metalik özellikli malzemelerle çalışırken edinilen 
deneyimler, başka projelerin üretim aşamalarına da ışık tutmuştur. Proje 
sonuçları, geliştirilen kumaşların yüksek elektromanyetik koruyuculuk 
özelliklerine sahip olduğunu göstermiştir. Bu kumaşlar savunma sanayi, 
sağlık sektörü ve günlük kullanıma yönelik birçok yeni ürünün geliştirilmesi 
için uygundur. Projeden elde edilen sonuçlar ve kazanılan iş bağlantılarıyla 
yeni projeler başlatılmıştır. Proje, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 6-8 Aralık 
2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlemiş olduğu Türkiye İnovasyon 
Haftası’nda sergilenmeye layık bulunmuştur. 



107M179 
İnsansız Otonom Bir Hava Aracının 
Mekanik Tasarımı, Prototip İmalatı ve 
Uçuş Kontrolü
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Mustafa Ünel
216 483 95 49
munel@sabanciuniv.edu

Bu projede, özgün bir tasarımla helikopter gibi dikine 
kalkış ve iniş yapabilen ve de uçak gibi yatayda 
hızlı ve verimli uçabilen kompakt bir insansız hava 
aracının mekanik tasarımı, prototip imalatı ve uçuş 
kontrolü gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen hava aracı, 
üzerindeki kablosuz kameralar ile etkin gözetleme 
gerektiren sivil ve askeri görevlerde rahatlıkla 
kullanılabilir. 

Yeni Bir İnsansız Hava 
Aracının Tasarım, İmalat 
ve Uçuş Kontrolü

Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÜNEL
Doç. Dr. Mahmut AKŞİT
Yrd. Doç. Dr. İlyas KANDEMİR
Doç. Dr. Kayhan GÜLEZ

Günümüzde ülkeler, güvenlik, çevresel felaketler ve trafik gibi etkin ve kesintisiz 
gözetleme gerektiren konularda ekonomik ve kalıcı bir çözüm bulmak için kendi 
milli insansız hava araçlarının tasarım ve üretimine yönelmektedir. Bu bağlamda 
esnek, küçük ve ucuz insansız otonom hava araçlarının geliştirilmesinde son 
yıllarda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 

Bu projede, özgün bir mekanik, aerodinamik ve kontrol tasarımıyla helikopter gibi 
dikine kalkış ve iniş yapabilen ve de uçak gibi yatayda hızlı ve verimli uçabilen 
kompakt bir insansız otonom hava aracının mekanik tasarımı, prototip imalatı ve 
uçuş kontrolü gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan hava aracı, havada sabit bir noktada 
askıda kalabilmekte, dolayısıyla kapalı mekanlarda da çok düşük hızlarda etkili 
gözetleme işlevini başarıyla yürütebilmektedir. Öte yandan yatay uçuş sırasında 
kanatlarının kaldırma kuvvetinden yararlanarak hızlı, ekonomik, uzun menzilli ve 
uzun süreli uçuşlar gerçekleştirebilmektedir. 

Savunma sanayi, afet ve acil durum yönetimi, emniyet, haritacılık, tarım ve zirai 
mücadele ile ilgili kuruluşlar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yıldız Teknik Üniversitesi

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Projede geliştirilen prototip hava aracı, mekanik olarak dört kanat 
üzerine kurulu bir gövde ve kanatların uçlarında kanatla birlikte yatay 
ve düşey düzlem arasında geçiş yapabilen dört adet elektrikli motordan 
oluşmaktadır. Motorların ve kanatların yataydan düşeye geçişi servolarla 
sağlanmakta ve aracın hem dikey kalkış-inişinde hem de yatay uçuşunda 
manevra için motor ve servoların farklı güç ve açı konfigürasyonlarından 
yararlanılmaktadır. Araç gerektiğinde üzerindeki GPS alıcısı sayesinde 
verilen koordinatlara otonom olarak gidip dönebilmekte ya da ana 
konsoldan kullanıcı tarafından yönlendirilebilmektedir. Araç, gözetleme 

için kablosuz kameralar taşımaktadır. Hava aracına SUAVİ (Sabancı 
University Unmanned Aerial Vehicle) adı verilmiştir. Projeden 4 uluslararası 
dergi makalesi ve 5 uluslararası konferans bildirisi üretilmiştir. Eylül 2012 
yılında Elsevier’in Mechatronics dergisinde yayımlanan makale derginin 
2013 yılında en çok indirilen 5 makalesinden biri olmuştur. Ayrıca projeden 
1 doktora, 4 yüksek lisans ve 6 lisans tezi üretilmiştir. Proje yürütücüsü 
proje sonuçlarını ticarileştirmek için ROBOGÖR adında bir Teknopark 
şirketi kurmuştur.



107M269 
Radyasyona Karşı Geçirimsiz Doğal 
Malzemelerden Yapılmış Kompoze Taş 
Plaka Üretimi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Erol KAYA
537 670 74 75
erol.kaya@deu.edu.tr

Bu projede, radyasyon tutuculuğu özellikleri ile 
bilinen doğal mineraller kullanarak radyasyon 
geçirimsizliği sağlayan yeni bir kompozit malzeme 
üretilmiştir.

Doğal Madenlerden 
Yapılmış Radyasyon 
Kalkanı

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Erol KAYA 
Prof. Dr. Turgay ONARGAN
Prof. Dr. İ. Akın ALTUN

Proje kapsamında, radyasyon tutucu özellikleri ile bilinen doğal mineraller 
kullanarak radyasyon geçirimsizliği sağlayan yeni bir kompozit malzeme 
üretilmiştir. Bu ürün, radyasyon ışımalarına karşı özellikle hastanelerde kalkan 
malzemesi olarak kullanılan kurşun levhaların yerini alacak alternatif bir yapı 
kaplama malzemesidir. Radyasyon kalkanı özelliğine sahip bu kompozit yapı 
malzemesinin radyasyon zırhlama performansı, radyasyon kaynağı ve malzeme 
kalınlığına göre değişen fakat radyasyon tutma amacıyla kullanılan kurşun 
levhalara eşdeğerdedir.

Kompozit taş plakaların fayans şeklinde nihai olarak duvarlara kaplanması 
planlanlanmaktadır. Ürünler çevre, sağlık ve ekonomik yönden kurşun levhalara 
göre daha avantajlıdır. Ülkemizin doğal taş kaynakları katma değeri daha yüksek 
uç (işlenmiş) ürün olarak değerlendirilebilecektir.

Sağlık sektörü, nükleer enerji tesisileri, nükleer araştırma odaları

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje, Hacettepe Teknokent Proje Yarışması’nda, üçüncülük ödülü (2009) 
ve TÜBİTAK Patent Teşvik Ödülü (2009) almıştır. Ürünün patent alma 
aşaması devam etmektedir. Kompozit taş plakaların levha ve/veya fayans 
şeklinde nihai olarak duvarlara kaplanması planlanmaktadır. Ürünler çevre, 
sağlık ve ekonomik yönden kurşun levhalara göre çok daha avantajlıdır. 
Buna göre, yeni geliştirilen ürünün avantajları aşağıda verilmektedir:

1. Günümüzde hastanelerde kullanılan kurşun levhalara göre daha 
ekonomiktir.

2. Çevre dostu bir üründür. İnsan sağlığını tehdit etmemektedir.
3. Ülkemizin maden kaynakları katma değeri daha yüksek uç ürün 

(işlenmiş ürün) olarak değerlendirilebilecektir.
4. Taş plakalar teknolojik uç ürün olduğundan, satış fiyatı daha yüksek 

olacaktır. Dışarıya hammadde yerine teknoloji satmamız mümkün 
olacaktır

5. Kompozit taş plakalar, kurşun levhalarla karşılaştırıldığında, monte 
edilmesi daha kolaydır. Ürününün duvarlara fayans şeklinde 
döşenmesi planlanmaktadır. Ürün 1x2,2m boyutlarına kadar 
üretilebilmektedir.



108M523
Yönelim Kontrolüne Sahip Nano 
Uydular için Yüksek Yeterlilikli Platform 
Geliştirilmesi
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Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Gökhan İNALHAN
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inalhan@itu.edu.tr

Bu proje kapsamında değişik görev yüklerine 
uyarlanabilen, aktif kontrollü bir nano uydu 
geliştirilmiştir. Geliştirilen alt sistemlerinden 
oluşturulan uydunun mühendislik modeli üzerinde 
uzay ve fırlatma ortam testleri (titreşim, vakum ve 
termal) yapılmış ve başarı ile kalifiye edilmiştir.

Özgün Nano Uydu 
Geliştirilmesi ve Üretimi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan İNALHAN
Prof. Dr. Çingiz HACIYEV
Yrd. Doç. Dr. T. Berat KARYOT

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve İTÜ Kontrol Aviyonik Laboratuvarı tarafından 
tasarlanıp üretilen ve üç senedir başarı ile yörüngede çalışan İTÜpSAT I  
uydusunun geliştirilme safhasında altyapı, akademik bilgi birikimi ve mühendislik 
tecrübesi bakımından önemli yetenekler kazanılmıştır. Türkiye’nin ilk üniversite 
uydu projesi olan İTÜpSAT  I’den kazanılan tecrübelere dayanılarak, bu projede 
eksikliği görülen yüksek performanslı “bus” ve yönelim kontrolü sistemi, modüler 
yapı ve mekanizmalara yoğunlaşılmıştır. Proje kapsamında “piko” ve “nano” 
uydu boyutlarında değişik görev yüklerine uyarlanabilen, aktif kontrollü bir uydu 
platformu olan İTÜpSAT II geliştirilmiştir. Bu bağlamda geliştirilen sistemler içinde 
özgün bir uydu yapısı, açılma mekanizmaları, uçuş bilgisayarı ve “bus”u, yönelim 
kontrol sistemi ve bilgisayarı, 3 eksen mikro moment cihazı, manyetik burucular 
ve kamera sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca, alt sistemlerin entegre edildiği 
mühendislik model uydusu İTÜpSAT II geliştirilmiştir. Geliştirilen mühendislik 
modeli uydu üzerinde, uzay ve fırlatma ortam testleri (titreşim, vakum ve termal) 
yapılmış ve başarı ile kalifiye edilmiştir. Projede geliştirilmiş olan nano uydu 
platformu, üzerinde bilimsel deneyler taşıyabilecek kapasitedir. Böylece fizik, 
elektronik, astronomi ve biyoloji gibi temel bilimlerde mikro yerçekimi ortamında 
yapılması düşünülen çeşitli deneyler için ihtiyaç duyulan bir test uydusu elde 
edilmiştir. 

Savunma sanayii, uzay araştırma merkezleri, üniversiteler

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve KuruluşlarİTÜ Mekatronik Araştırma Merkezi, Transvaro AŞ
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Bu proje ile nano uydular için yüksek performanslı yönelme kontrolü, 
yapı ve mekanizmalar gibi kilit konularda dünyada ve ülkemizde görülen 
boşluğu doldurmak hedeflenmiştir. Geliştirilen sistemler kapsamında, 
projenin bilimsel ve teknolojik katkıları açısından bakıldığında, ülkemizin 
nano ve piko uydu alt sistemleri konusunda kritik eksikliklerinden bir kısmı 
giderilerek üniversite ortamında piko ve nano ölçekte uydu tasarım, test 
ve üretimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı birikim arttırılmış ve 
bu konularda teknoloji geliştirilmesi başarılmıştır. Daha büyük ölçekteki 

uyduların tasarım ve üretiminde çalışacak olan mühendislerin uydu 
yapımı konusundaki pratik becerileri geliştirilmiştir. İleri teknolojinin 
nispeten düşük maliyetli olarak ülkemizin hizmetine sunulmasına vesile 
olunmuş ve nano uydu alt sistemleri konusunda dış kaynağa bağımlılık, 
ara mallar ve algılayıcılar dışında, hemen hemen sıfıra indirilmiştir. Proje 
kapsamında 3 makale ve 13’ü uluslararası, 8’i ulusal olmak üzere toplam 
21 bildiri yayınlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında 4 adet yüksek lisans tezi 
tamamlanmıştır.



109E014
Videolarda Görüntü, Ses ve Metin Verileri 
Kullanılarak Anlamsal Bilgi Çıkarımı, 
Depolanması ve Sorgulanması
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Adnan YAZICI
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Bu proje kapsamında, videoların görüntü, ses 
ve metin verileri kullanılarak anlamsal bilgilerin 
otomatik olarak çıkarıldığı, uygun formatlarda 
saklandığı ve daha sonra da etkin bir şekilde 
sorgulanabildiği bir örnek sistem geliştirilmiştir. 
Bu sistem sayesinde, depolanan çok sayıdaki 
videonun aranılan içeriğe göre ilgili bölümlerine 
çok süratli bir şekilde erişim mümkün olmaktadır. 
Geliştirilen sistem, örneğin video arşivlerinde, 
ilgili video veya video bölümlerine erişimde büyük 
kolaylık sağlayabilecektir.

Videolardan Anlamsal 
Bilgilerin Elde Edilmesi ve 
Hızlı Erişim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan YAZICI
Doç. Dr. Murat KOYUNCU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERT 

Günümüzde videoların içeriğinde saklı olan anlamsal bilgilerin çıkartılması 
ve işlenmesi birçok uygulama alanı açısından önemi her geçen gün artan bir 
gereksinim haline gelmiştir. Anlamsal bilgiden kastedilen, videonun içinde yer alan 
nesneler, nesneler arasındaki ilişkiler, nesnelerin dahil olduğu olaylar gibi videoyu 
izleyenler açısından anlam ifade eden verilerdir. Videolar, dosya ismi, kayıt tarihi, 
dosya boyutu gibi bilgilerle depolanırken bu bilgiler videonun anlamsal içeriği 
hakkında pek az bilgi vermektedir. Bu konudaki gereksinimi karşılamak amacıyla 
bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar henüz yeterli seviyede uygulanabilir 
çözümler üretilebilmiş değildir. 

Bu projede, videoların görüntü, ses ve metin verileri kullanılarak (multi-modal) 
anlamsal bilgilerin otomatik olarak çıkarıldığı ve işlendiği, uygun formatlarda 
saklandığı ve daha sonra da etkin bir şekilde sorgulanabildiği bir örnek sistem 
geliştirilmiştir. Sisteme yüklenen bir videodan öncelikle görüntü, ses ve metin 
verileri elde edilmektedir. Elde edilen görüntü, ses ve metin verileri, ayrı ayrı 
işlenerek videonun içerdiği anlamsal içerikler çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ardından, 
ayrı ayrı elde edilen bilgilerin bütünleştirilmesi, eksiklerinin tamamlanması, 
dublikasyonlarının temizlenmesi ve böylece veritabanına kaydetmeye hazır 
bilginin elde edilmesini sağlayan bilgi füzyonu işlemi yapılmaktadır. Elde edilen 
bilgiler, videoya özgün bir dizin yapısı ile indekslenerek çoklu ortam (multimedya) 
veritabanı sisteminde saklanmaktadır. Bu aşamadan sonra, anlamsal içeriklere 
göre yapılan sorgulamalarda ilgili video bölümlerine hızlıca erişim mümkün 
olmaktadır.

Basın ve yayın kuruluşları, savunma sanayi, güvenlik sektörü, iletişim şirketleri ve 
kurumları

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Bu projenin özgün değeri farklı modlardaki (ses, görüntü ve metin) video 
verilerinden elde edilen bilgilerin füzyon yöntemleri ile işlenmesi ve 
böylece daha bütünsel bir anlamsal bilgi seti oluşturularak veritabanında 
saklanmasında ve etkin olarak sorgulanmasında yatmaktadır. Sisteme 
yüklenen yeni bir videonun baştan sona otomatik olarak anotasyonunu 
yapabilen, çıkarılan anlamsal verileri ve alt seviye özellikleri indeksleyerek 
depolayabilen ve yapılan sorgulamalarla videonun ilgili bölümlerine 
hızlıca erişimi sağlayan komple bir sistemin gerçekleştirilmiş olması 

bu alanda önemli bir kazanımdır. Zorluk derecesi yüksek olan çoklu 
ortam veritabanı modelleme ve bilgi çıkarma çalışmasının ülkemizde 
bu bütünlükte ve birçok boyutuyla gerçekleştirilmiş olması önemlidir. Bu 
proje kapsamında, 8 adeti uluslararası dergide ve 21 adeti hakemlerce 
önceden değerlendirme yapan konferanslarda (19 adet uluslararası, 2 
adet ulusal) olmak üzere toplam 29 adet yayın gerçekleştirilmiştir. Proje 
kapsamında projenin değişik süreçlerinde görev alan 4 doktora ve 6 
yüksek lisans öğrencisinin tez çalışmasına olanak sağlanmıştır.



109M263
Binalarda Çeşitli Tehlikelerin Yarattığı Acil 
Durumlar için Eş Zamanlı Hasar Tespit, 
Yerel Tahliye, Yönlendirme ve Yönetim 
Modeli
1010 - Evrena Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Mustafa Talat BİRGÖNÜL
312 210 24 27
birgonul@metu.edu.tr

Bu projede, yangın ya da deprem gibi tehlikeler 
sonrasında binaların güvenli tahliyesini 
sağlayacak bir model ve teknolojik çözüm önerisi 
geliştirilmiştir. Geliştirilen model, algılayıcılardan 
(sensor) ve görüntü işleme ünitelerinden 
(kameralar) eş zamanlı alınan bilgileri kullanarak 
bina içinde bloke olan noktaları dikkate alan tahliye 
planları oluşturulabilmektedir. Ayrıca yapı içinde 
ardışık tehlikeleri (örn. deprem sonrası yangınlar) 
tetikleyebilecek hassas alanların acil durum 
müdahale ekiplerine bildirilmesi ve buna uygun 
yönlendirme yapılması mümkün olmaktadır.

Binalardaki Acil Durumlar 
için Eş Zamanlı Hasar 
Tespit, Tahliye ve 
Yönlendirme Modeli

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Talat BİRGÖNÜL
Prof. Dr. Burcu AKINCI
Prof. Dr. İrem DİKMEN TOKER
Doç. Dr. Murat Altuğ ERBERİK 
Yrd. Doç. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN
Yrd. Doç. Dr. Özgür KURÇ

Deprem, yangın gibi tehlikelerin neden olduğu acil durumlar sırasında ve hemen 
sonrasında, acil durum müdahale ekipleri ve bina sakinleri tarafından binanın 
yapısı, hasara bağlı blokaj durumu, binanın içeriği ve hassas bölgeler gibi çok 
çeşitli bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşanan bir tehlike (örn. yangın, deprem) 
sonrasında; (1) bir yapıda bulunan kişilerin yapı içinde bloke olan çıkışlar göz 
önüne alınarak zamanında ve etkin bir şekilde tahliye edilmesi ve (2) yapı içinde 
ardışık tehlikeleri tetikleyebilecek hassas alanların belirlenerek dışarıdaki acil 
durum müdahale ekiplerinin öncelikle bu alanlara yönlendirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, yapı bilgi modelinden ve binaya yerleştirilen algılayıcılardan alınan 
bilgilerin birleştirildiği bir sistem geliştirilmiştir. (1) Tehlike altındaki bir yapının 
güvenli ve hızlı tahliyesi, acil durum müdahale ekiplerinin ihtiyacı olan bilgilerin 
belirlenmesi, (2) acil durumlar sırasında veya hemen sonrasında, hasardan 
dolayı yapının hangi bölgelerinin ne kadar bloke olduğunu ve hangi bölgelerin 
ardışık tehlikeleri tetikleyecek hassasiyete sahip olduğunu, algılayıcı verileri ve 
görüntü işleme teknikleri kullanarak eş-zamanlı olarak belirleyecek bir modelin 
geliştirilmesi, (3) yapının blokaj durumu ile ardışık hasar olasılıklarına dayalı bir 
yönlendirme modelinin geliştirilmesi ve (4) geliştirilen bütünleşik izleme ve 
yönlendirme sisteminin maliyet analizinin yapılması amaçlanmıştır. Projenin 
nihai çıktısı olarak, tehlike sonrasında yapıların güvenli tahliyesini sağlayacak 
bütünleşik bir model ve teknolojik çözüm önerisi geliştirilmiştir.

İnşaat sektörü, üniversiteler

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:birgonul@metu.edu.tr


ARDEB Başarı Öyküleri 118     119

Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Bu çalışma, değişik üniversitelere mensup disiplinlerarası bir ekip  
tarafından yürütülmüştür. İki adet yüksek lisans tezi yürütülerek 
sonuçlandırılmış, elde edinilen sonuçlar ulusal ve uluslararası 
konferanslarda sunulan bildiriler aracılığı ile yayınlanmış, uluslararası 
dergilerde yayınlanmak üzere makaleler hazırlanmıştır.

Çalışma kapsamında geliştirilen sistem, afet ve acil durum yönetimi 
kapsamında ve arama kurtarma çalışmaları sırasında acil müdahale 
ekipleri tarafından bina içi durum hakkında bilgi edinebilmek, hasar 
nedeniyle bloke olan bölgeleri ve hassas noktaları görebilmek ve 

bina sakinlerinin yönlendirildikleri bölgelerle ilgili bilgi sunabilmek 
için kullanılabilecektir. Pratikte, acil durum operasyonları sırasında 
toplanamayan ya da eksik toplanabilen bu bilgilerin, acil durum müdahale 
ekiplerine sunulması ile ekiplerin bilgilendirilmesi ve binada daha fazla 
hasar ve can kaybına neden olabilecek alanlara öncelik verilmesi mümkün 
olacaktır. 

Binadaki blokaj durumu ve hassas/tehlikeli noktalar göz önünde 
bulundurularak hesaplanan güvenli ve en kısa çıkış yolları, tahliye sırasında 
kaçış yollarının aydınlatılması için kullanılan acil durum ışıklandırma ve 
yönlendirme araçları sayesinde bina sakinlerine de sunulabilecektir.



109M298
Biyolojik Hücre Ayrıştırma Uygulamaları 
için Düşük Maliyetli Mikroakışkan 
Sistemlerinin Tasarımı, Üretimi ve 
Karakterizasyonu
1010 - Evrena Projesi 

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Levent TRABZON
212 293 13 00 (24 37)
 levent.trabzon@itu.edu.tr

Proje kapsamında, global sağlık sorunlarına 
odaklı, elde taşınabilecek amaca uygun mikro-
analiz sistemlerinin geliştirilmesi sayesinde 
hızlı ve güvenilir teşhis yapmada kullanılmaya 
uygun mikro-sistemlerin oluşturulmasına yönelik 
teknoloji elde edilmiştir.

Kullan-at Mikro-sistemler 
ile Hızlı Teşhis

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Levent TRABZON
Doç. Dr. Hüseyin KIZIL

Proje kapsamında, biyolojik partikülleri hücre özelliklerine zarar vermeden 
büyüklüklerine göre ayrıştırma amacına yönelik mikroakışkan çipleri tasarlanmış, 
üretilmiş ve karakterizasyonları yapılmıştır. Entegre, kendinden tahrikli, ucuz, 
kullan-at ve sahada kullanıma elverişli basit bir mikroakışkan cihazına uygun 
peristaltik mikropompa geliştirilerek, mikroakışkan çipine entegrasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Mikropompanın bütünleşik olarak kullanıldığı mikroakışkan 
çipi, prototip cihaz olarak üretilerek, varolan teknolojiler ile yapılamayacak 
ölçekteki analizlerin yapılmasını ve sonuçlarının yüksek hassassiyette elde 
edilmesini sağlamıştır. Geliştirilen sistemler kullanılarak biyolojik hücre 
ayrıştırılması yapılmış ve bu şekilde üç kat hücre zenginleşmesi elde edilmiştir. 
Geliştirilen teknoloji ve bilgi birikimi, maliyeti çok düşük, sahada kullanılabilen ve 
kullan-at özellikli ürünler aracılığı ile global sağlık sorunlarına yönelik çözümler 
üretme potansiyeline sahiptir.

Sağlık Bakanlığı, tıp, çevre ve gıda sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje kapsamında elde edilen sonuçlar 4 adet uluslararası konferansta 
sunulmuş ve dergilerde yayınlanmıştır. Konferans yayınlarından biri 
en iyi makale ödülü ile ödüllendirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen 
mikroakışkan cihazının (2013/07717 no) patent başvurusu yapılmıştır. 
Proje bünyesinde elde edilen “know-how” ve üretilen cihaz ile 2012 
Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü kazanılmıştır. Proje çalışmalarının ortaya 
koyduğu bilgi birikimi ve teknolojik altyapı sonucunda 2012 yılı içinde iki 

adet TÜBİTAK projesi başlamıştır. Proje kapsamında elde edilen teknik 
kazanımın yanında, bilgi birikimi ve mikroteknoloji (MEMS) konusunda 
nitelikli 14 araştırmacı yetiştirilmiştir. Sonuçta entegre bir sistem 
geliştirilmiş, biyolojik hücre ayrıştırılması gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların 
devamı olarak; farklı hücre grupları ile çalışılarak, hücrelere fiziksel ve 
biyolojik zarar vermeden ayrıştırma işlemlerinin biyoloji ve tıp bilim 
dalları ile kurulan ortak çalışma konuları ile irdelenmesi gerekir. Bu yönde 
çalışmalar da başlatılmıştır. 



109M421
Kompakt Olarak Katlanan ve Kendi 
Kendine Açılabilen Yeni Bir Reflektör 
Anten Tasarım ve Analizi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Ömer SOYKASAP
272 228 14 23 - 11305
soykasap@aku.edu.tr

Proje kapsamında katlanabilen ve uzayda kendi 
kendine açılabilen düşük kütleye sahip, imalat 
kolaylığı ve düşük maliyetli olan bir reflektör anten 
geliştirilmiştir. 

Katlanıp Uzayda Kendi 
Kendine Açılabilen 
Reflektör

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Ömer SOYKASAP
Doç. Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU
Doç. Dr. Abdurrahman KARABULUT

Projenin amacı, uydularda kullanılacak, katlanıp daha sonra kendi kendine tekrar 
açılabilme kabiliyeti olan bir reflektör tasarımı yapmak ve böylece literatürdeki 
diğer reflektörlere göre daha iyi performans elde etmektir. Proje kapsamında tam 
ölçekli hali 6m çapında olan uydularda kullanılabilecek, Ku-band frekans aralığında 
çalışması düşünülen kompozit bir reflektör tasarımı ve analizi gerçekleştirilmiştir. 
Reflektör parabolik, katlanıp açılabilen ince bir kabuk reflektif yüzey ve bunu 
çevreleyen etek yapısına sahiptir. Demonstrasyon için ölçekli modellerin imalatı, 
test ve analizleri gerçekleştirilmiştir. Uzay şartları için tasarlanan tam ölçekli ve 
ölçekli reflektörlerin Ku-band frekans gereksinimlerini sağladığı; ayrıca düşük 
kütleye sahip, imalat kolaylığı ve düşük maliyetli olduğu görülmüştür. Projenin 
önemi, ülkemizin yurtdışı bağımlılığını giderecek ve temel oluşturabilecek bir 
potansiyele sahip olmasıdır. Proje konusu, ülkemizdeki ve çeşitli uluslararası 
araştırma kuruluşlarının öncelikli çalışma alanları arasındadır. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
TURKSAT, TAI, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, Telekomünikasyon sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Pamukkale Üniversitesi 
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Projeden uluslararası düzeyde 5 adet bilimsel makale yayınlanmış ayrıca 
4 uluslararası konferansa bildiri ile katılım sağlanmıştır. AB 7. Çerçeve 
projesine uzay alanında katılımı sağlamak üzere kurum ve kuruluşların 
biraraya getirildiği, Belçika’da düzenlenen Space EU 2012 isimli 
konferansta yeni proje üretmek için yapılan eşleştirme etkinliğine davet 
üzerine katılım sağlanmış olup proje ile ilgili sunum gerçekleştirilmiştir. 
Yine benzer amaçlarla İstanbul’da düzenlenen TurKey 2012 toplantısına 
katılım sağlanarak potansiyel ortaklarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Yazılı ve görsel medyada proje ile ilgili haberler yapılmış olup yapılan 

çalışmanın ulusal ve uluslararası düzeyde yaygın etkisi artmıştır. Proje 
konusu göz önüne alındığında ülkemizdeki yapılan ilk çalışmadır. Proje 
kapsamında 1 doktora ve 1 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Proje 
çıktıları ile birlikte ülkemizde uzay alanında çalışan resmi ve özel kurum-
kuruluşlarla işbirliği için yeni çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından başlatılan Uydu/Uzay Yol 
Haritası çalışmalarına aktif olarak katılım sağlanmıştır. Göktürk 3 projesi 
kapsamında kullanılabilecek katlanıp/açılabilir kompozit reflektörün 
konsept analizleri için yeni bir proje SSM tarafından kabul edilmiştir.



109M487
Nanotellerle Organik-İnorganik Hibrit 
Güneş Pillerinin Geliştirilmesi
3501 - Kariyer Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Hüsnü Emrah ÜNALAN
312 210 59 39
unalan@metu.edu.tr

Bu projede gümüş nanoteller ekonomik bir 
şekilde üretilmiştir. Üretilen nanoteller ince film 
şeklinde çeşitli altlıklara kaplanmış ve elektrot 
olarak ışık yayan diyotlar, güneş gözeleri ve 
fotoalgılayıcılarda başarılı bir şekilde kullanılmıştır. 
Gümüş nanotellerin sözkonusu ve diğer elektronik 
cihazlarda kullanılmasıyla esnek ve şeffaf 
cihazların üretimine bir adım daha yaklaşılmıştır.

Gümüş Nanotel İnce 
Filmlerle Esnek 
Elektronikler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Hüsnü Emrah ÜNALAN

Günümüzde dokunmatik ekranların, LCD televizyonların ve tablet bilgisayarların 
en önemli bileşenlerinden biri şeffat elektrotlardır. Bu amaçla genellikle indiyum 
kalay oksit ince filmler kullanılmaktadır. Ancak indiyum kaynakları yetersizdir, ince 
filmlerin kaplanması vakum gerektirmektedir ve filmler esnek altlıklar üzerinde 
istenilen performansı sergileyememektedir. Gelecekte birçok elektronik cihazın 
esnek olarak üretilmesi amaçlandığından, indiyum kalay oksitin bu beklentileri 
karşılayamacağı anlaşılmış, alternatif arayışları hızlanmıştır. Bu amaçla projenin 
bir kısmında, gümüş nanoteller çözelti bazlı yöntemlerle başarılı şekilde üretilmiş; 
daha sonra geliştirilen püskürtmeli kaplama yöntemiyle istenilen yüzeylere ince 
film şeklinde kaplanmıştır. Şeffalığın ve iletkenliğin optimizasyonu sonrasında 
gümüş nanotel ince filmler indiyum kalay oksite alternatif olabilecek bir malzeme 
haline gelmiştir. Gümüş nanotel ince filmlerin özelliklerini esnek altlıklar üzerinde 
de koruyabildiği gözlenmiştir. Gümüş nanotel ince film bazlı şeffaf elektrotlar 
daha sonra fotoalgılayıcılar, polimer ışık yayan diyotlar ve güneş gözelerinde 
başarılı bir şekilde kullanılmıştır.

Savunma sanayi, taşınabilir elektronik sanayi

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Projeden 8 adet uluslararası yayın yapılmıştır. Proje kapsamında, 
16. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi (IMMC 2012) “Genç 
Araştırmacı Ödülü” ve ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü “Yılın Tezi Ödülü” 
alınmıştır. Malzeme Araştırmaları Derneği (MRS) Güz 2013 Toplantısı 
için Doktora Öğrencisi Ödülü adaylığı bulunmaktadır. Proje kapsamında 
gümüş nanoteller, Türkiye’de ilk defa, çözelti bazlı yöntemle üretilmiş ve 
nanotel yapısını etkileyen parametreler incelenmiştir. Sonrasında gümüş 

nanotel ince filmlerin üretim parametreleri ve filmlerin optoelektronik 
özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, gümüş nanotelleri mevcut 
alanlarda kullanmak veya yeni kullanım alanları geliştirmek isteyen 
araştırmacı/girişimciler için gerekli olan hammaddenin kolaylıkla teminine 
yardımcı olacak ve bu alandaki çalışmaların yerli kaynaklarla hızlı bir 
şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.



109R002
Tehlikeli Atık Taşıma ve Bertaraf 
Sistemi Tasarımı; Çevre ve İnsan Sağlığı 
Üzerindeki Risklerin En Aza İndirgenmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Osman ALP
312 585 00 23
osman.alp@tedu.edu.tr

İşleyen bir sanayi bir yandan ülke ekonomisinin 
büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunurken 
bir yandan da çevreye ve insan sağlığına zararlı 
tehlikeli atıklar üretmektedir. Proje kapsamında, 
bu atıkların çevreye en az zarar verecek şekilde 
ama aynı zamanda da olası en düşük maliyetle 
taşınıp bertaraf edilmesinin yöntemleri ortaya 
çıkartılmıştır. Çeşitli senaryo analizleri sonucunda 
atıkların çimento firınlarında yakılması ve arıtma 
üniteleri de içeren geçici depolama ağının 
oluşturulmasını destekleyen çözümlerin en iyi 
çözümler olduğu gösterilmiş; yakma, depolama 
ve arıtma tesislerinin açılması gereken şehirler 
belirlenmiştir.

Tehlikeli Atıkların Çevreye 
ve İnsan Sağlığına Duyarlı 
Bir Şekilde Bertarafı

Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Osman ALP
Prof. Dr. Ülkü YETİŞ
Doç. Dr. Bahar YETİŞ KARA

Tehlikeli atık yönetimi, yarattığı riskler ve bu risklerden kaynaklanan yüksek yatırım 
gereksinimi nedeniyle çevre planlaması alanında önemli bir bileşendir. Ülkemizde 
tehlikeli atık yönetim sistemi (TAYS) oluşturulması ile ilgili çabalar 1994 yılında 
Basel Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından imzalanmasıyla başlamış ve son yıllarda 
sistemin geliştirilmesini amaçlayan çalışmalarla devam etmiştir. Hızla gelişmekte 
olan tehlikeli atık yönetimi sektörü bir pazar haline gelmiş ve bu durum planlama 
çalışmalarının önemini artırmıştır. TAYS kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar 
arasında en önemlilerinden bir tanesi tehlikeli atık tesislerinin planlanmasıdır. Bu 
projenin amacı, AB uyum çalışmaları kapsamında ülkemizde geliştirilmekte olan 
tehlikeli atık yönetim sisteminin ana bileşenlerinden “atık taşıma” ağının, gerek 
çevresel riskler bazında gerekse ekonomik olarak en doğru biçimde tasarlanması 
ve tehlikeli atık taşımacılığı da göz önünde bulundurularak, kurulması gündemde 
olan tehlikeli atık tesisleri için yer ve kapasite seçimi yapılmasıdır. Bu çerçevede, 
atık toplama rotalarının ve kurulacak transfer tesislerinin; en az maliyet, en az 
çevresel etki ve risk hedefleri doğrultusunda tip, yer ve kapasitelerinin belirlenmesi 
sağlanmıştır. Bu proje kapsamında değerlendirilen birlikte yakma uygulamaları, 
bölgesel atık yönetimi ve geçici depolama ağından yararlanılması gibi çeşitli 
yönetimsel yaklaşımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek yakın 
dönem TAYS planlama çalışmalarına rehberlik edecektir. 

Tehlikeli atık üreten tüm sanayi kuruluşları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve KuruluşlarOrta Doğu Teknik Üniversitesi
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje kapsamında dört farklı tehlikeli atık taşıma-bertaraf senaryosu 
incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında, ihtiyaç duyulan kapasitenin 
karşılanması için mevcut tesislere ek olarak tehlikeli atık tesisleri 
kurulması, atıkların çimento firınlarında yakılmasını içeren birlikte 
yakma uygulamalarını ve geçici depolama ağı oluşturulmasını içeren 
alternatifin en iyi sonuçları verdiği gözlemlenmiştir. Geçici depolama 
tesislerinin bünyelerinde barındırdığı üniteler ile tehlikeli atıkların fiziksel ve 
kimyasal arıtma ihtiyacına cevap vereceği kabul edilmiştir. Bu alternatif 
çerçevesinde yakma tesisleri için Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Çorum, 

Erzurum, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Kahramanmaraş, depolama sahaları 
için ise Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Konya, 
Manisa ve Sakarya seçilmiştir. Bu tesislerin yanı sıra arıtma ünitelerine 
sahip geçici depolama tesisleri de kurulmaktadır. Bu planlar, taşıma ve 
bertaraf maliyetlerinin ve bu işlemlerin çevreye verdiği riskin mümkün 
olan en düşük seviyelere indirgenmesini sağlayan planlardır. Bu 
planlar, ülkemizdeki karar verici otoritelere de alacakları kararlarda yol 
gösterecektir.



110M054
Metalik Tüp Kesitli Yüksek Mukavemetli 
Hafif Kompozit Kiriş Tasarımı, Analizi ve 
Üretimi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Kenan GENEL
264 295 58 60
kgenel@sakarya.edu.tr

Bu projede mümkün olduğunca yurtiçinden temin 
edilebilen malzemeler kullanılarak ülkemizin kendi 
öz kaynaklarıyla üretilen ve ilgili tüm sektörler 
tarafından rahatlıkla kullanılabilen, yüksek 
dayanıma sahip, hafif, ucuz kompozit kirişler 
geliştirilmiştir. 

Yüksek Mukavemetli Hafif 
Kompozit Kiriş 

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan GENEL
Yrd. Doç. Dr. Akın Oğuz KAPTI 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kutay YILMAZÇOBAN

Bu projede,  yurtiçinden temin edilen malzeme veya parçalar kullanılarak yüksek 
mukavemetli hafif kompozit kiriş tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
takviyelerle, ince cidarlı alüminyum tüp kirişlerin ağırlığı çok fazla arttırılmaksızın, 
yük taşıma ve enerji absorbe etme kabiliyeti iyileştirilmiştir. Buna göre örneğin, 
6063-T5 kalite alüminyum borunun (D/t=30/1) içerden ve dışarıdan takviye 
edilmesi durumunda, parçanın üç nokta eğme deneyinden elde edilen en büyük 
yük değeri 15,6 kat arttırılarak, 1756 N’dan 27.380 N’ye yükselmiş ve buna göre 
parça ağırlıklarından hareketle hesaplanan özgül yük taşıma kabiliyetinin 28,8 
KN/kg’dan yaklaşık olarak 70 KN/kg değerine ulaştığı belirlenmiştir. Geliştirilen 
bu kompozit yapının taşıtlarda pasif koruma amaçlı konstrüksiyonlarda kullanımı 
mümkündür. Kompozit yapı, kendisiyle aynı ağırlıktaki çelik boruya göre 3 kat 
daha fazla yük taşıyabilmektedir.

Otomotiv ve raylı taşımacılık sektörü
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje kapsamında, biri doktora (Dairesel Kesitli Kompozit Kirişlerin Eğme 
Davranışının Deneysel ve Sayısal olarak İncelenmesi) diğeri yüksek 
lisans (Kare kesitli alüminyum alaşımı kirişlerde yük taşıma kabiliyeti 
ve ilave takviye malzemelerin etkisi) olmak üzere 2 tez çalışması 
gerçekleştirilmiştir. SCI kapsamında taranan dergilerde 3 makale 
yayınlanmıştır. Birisi, imal edilen 2970 J’lik çarpma enerjisine sahip bir 
darbe test cihazı; diğeri, üretilen bir kompozit yapı kombinasyonu olmak 

üzere 2 patent başvurusu sırasıyla Ekim 2011, Nisan 2012 tarihlerinde 
yapılmıştır. Proje kapsamında, araçlarda pasif koruma amaçlı, kaza 
esnasında yolcuların yaralanmasını engelleyen ya da en aza indiren 
yapıların veya yüksek yük taşıma kapasiteli hafif konstrüksiyonların 
imalatı için gerekli çalışmalar yapılabilirlik düzeyinde tamamlanmıştır. 
Proje endüstriyel uygulamalı başka projeleri doğurma özelliğine sahiptir.



111M342
Uzun Kemiklerin Tedavisinde 
Kullanılan Kendinden Kılavuzlu Çok 
Kanallı İntramedüller Tespit Çivisinin 
Geliştirilmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Hasan HAVITÇIOĞLU 
232 412 33 55
hasan.havitcioglu@deu.edu.tr

Bu projede, uzun kemik kırıklarının tedavisinde 
kullanılan, dışarıdan herhangi bir kılavuz sistemine 
ihtiyaç duyulmadan yerleştirilmesine imkan 
verecek şekilde tasarlanan, kendinden kılavuzlu 
yeni bir intramedüller (kemik kanal içi) tespit çivisi 
geliştirilmiştir.

Uzun Kemiklerin 
Tedavisinde Kullanılan 
Tespit Çivisinin 
Geliştirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan HAVITÇIOĞLU
Prof. Dr. İzge Hakan GÜNAL 
Prof. Dr. Tevfik AKSOY 
Prof. Dr. Hasan YILDIZ
Prof. Dr. Ramazan KARAKUZU

Günümüzde kırık kemik parçalarının cerrahi metotlar kullanılarak tedavi 
edilmesinin gerekli olduğu hallerde, kırık kemik tespitinde intramedüller (kemik 
kanal içi) çiviler sıklıkla kullanılmaktadır.

İnsan vücudunda bulunan “femur”, “tibia”, “humerus” gibi uzun kemiklerin 
kırıklarının cerrahi onarımı ve stabilizasyonu için, kemiğin iç boşluğuna uygun 
uzunlukta metal tübüler bir parça olan intramedüller çivi yerleştirilmesi, 
uzun yıllardır bilinen medikal bir uygulamadır. Yaygın olarak kullanılan birçok 
intramedüller çivi modeli mevcuttur.

İntramedüller çivinin tespit vidaları ile tespit edilmesi işlemi için; kemik üzerindeki 
vida deliklerinin çivi üzerindeki kilitleme deliklerinin hassas ölçülerde, en uyumlu 
biçimde delinmesi, çivi üzerindeki deliklerin kesin lokalizasyonu (yerini belirleme) 
ve çivinin kemiğe uyumlu biçimde tespit edilmesi gerekir. İntramedüller çivinin 
kemiğe yerleştirilmesinde, çivinin distal (uzak) deliklerinin yerlerinin doğru 
belirlenmesi ve vidaların yerleştirilmesi, cerrahi işlemin en zor kısmıdır. Bu 
amaçla intramedüller çivi üzerindeki distal vida deliklerini tespit etmeye yönelik 
harici kılavuz sistemleri kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan kılavuz sistemleri 
çivinin distal ucundaki delikleri tayin etmede yetersiz kalmaktadır. Mevcut 
sistemler skopi (x-ışını) görüntüleme tekniği ile birlikte kullanılabilmektedirler. 
Bu durumda da hasta ve cerrahi ekip çok fazla miktarda x-ışınına, dolayısıyla 
radyasyona maruz kalmaktadır. Buna rağmen kemik içerisindeki deliklerin 
tayininde ve vidaların deliklere gönderilmesinde tam bir başarı sağlanamamakta, 
yetersiz tespit ve ayrıca birçok komplikasyonla karşılaşılmaktadır.

Bu projenin amacı; uzun kemik kırıklarının tedavisinde kullanılan intramedüller 
çivilerin, dışarıdan herhangi bir kılavuz sistemine ihtiyaç duyulmadan 
yerleştirilmesine imkan verecek şekilde kendinden kılavuzlu olarak geliştirilmesidir.

Medikal, biyomedikal ve sağlık sektörü
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Tasarlanan ve proje kapsamında geliştirilen intramedüller çivinin 
patenti için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurulmuştur ve TÜBİTAK 
Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı kapsamında 
desteklenmeye değer görülmüştür. (Ulusal Patent No: 2010/03130) 
Ayrıca Uluslararası Patent Başvurusu (No:10197469.9) yapılmıştır. Proje 
kapsamında geliştirilen ürün, 13-14 Haziran 2013 tarihlerinde Dokuz 
Eylül Üniversitesinde düzenlenen “ Ortopedi-Travmatoloji ve Biyomekanik 
Araştırmalarda İnovasyon ve Ar-Ge” konulu sempozyum bünyesinde 
düzenlenen proje yarışmasında “En İyi Proje Ödülü” ‘ne layık görülmüştür.

Proje sayesinde, projede görev alan araştırmacı, bursiyer ve diğer 
proje çalışanları; proje hazırlama, yürütme ve geliştirme alanında bilgi 
birikimlerini arttırma imkanı bulmuşlardır. Dünyada daha önce böyle 
bir sistemin uygulanmaması ve ortopedik cerrahide intramedüller 
çivi uygulamalarının sayısı göz önüne alındığında, sistemin klinik 
uygulamalarında başarı sağlandığı ve rutin uygulamaya geçildiği takdirde 
ülkemize katma değer sağlayacağı düşünülmektedir. Tamamen yerli 
kaynaklar ile üretilebildiğinden dışa bağımlılık ortadan kalkmış olacaktır.
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104T158
X-Işını ile Kızılötesi Bölgesi Arasında 
Yayılan Elektromanyetik Spektrumlarının 
Kaydedilmesine Yönelik Spektrometrelerin 
Tasarımı ve Gerçeklenmesi
1001-Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Arif Demir
532 230 70 63
arifd@kocaeli.edu.tr

Proje kapsamında dalga boyu 200 ile 1100 
nanometre arasındaki ışınları ayrıştırarak bilimsel 
araştırmalarda kullanmak amacıyla yüksek 
çözünürlükte kaydedebilecek bir spektrometre 
üretilmiştir. BAKİ spektrometresi ortamlardan 
yayılan ışınları kaydetmek, dalga boylarına göre 
ayrıştırmak ve malzeme analizi yapmak amacıyla 
metal, malzeme ve kimya sektörlerinde yoğun 
olarak kullanılmaktadır. 

BAKİ Spektrometre ile 
Malzeme içinde Element 
Analizi

Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Arif DEMİR 
Prof. Dr. Sarp ERTÜRK 
Doç. Dr. Tamer SINMAZÇELİK 
Doç. Dr. Kadir ESMER 
Yrd. Doç. Dr. Elif KAÇAR

Projenin temel amacı X-ışını ve kızılötesi bölgesi aralığında geniş bir spektrumda 
kullanılabilir spektrometreleri, küçük delikli (pinhole) ve dik eksenli yarık (cross-
slit) kamerayı daha düşük maliyetle imal edilebilecek şekilde, daha hassas, 
daha kolay kullanılabilen Türkçe kullanıcı bilgisayar arayüzü ile tasarlamak ve 
üretmektir.

Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki 
çalışma alanlarına paralel olarak yürütülen spektrometre tasarımı uygulamaları 
farklı spektroskopi dallarında uzmanlaşmış genç araştırmacıları bu merkez 
altında bir araya getirmiştir ve disiplinlerarası ortak ürün çıkarma deneyimi 
kazandırmıştır.

Projenin hayata geçmesi ile üretilen spektrometre, üniversitelerin ve endüstrinin 
kullanımına sunulmuş ve ülkemize ekonomik katma değer kazandırmıştır.

Optik, plazma bilimi, PVD, CVD VE PLD kaplama sektörü, ilaç, boya ve renk 
analizlerinin yapıldığı sektörler, endüstriyel kuruluşlar, üniversiteler, araştırma 
enstitüleri ve gözlemevleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

BEAM Ar-Ge Optik Lazer Teknolojileri Ltd.
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

UV-VIS-NIR Spektometre
200-1100 nm

BAKİ-LIBS
200-1100 nm

BAKİ 386
(300-800)

BAKİ-Raman
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Projede geliştirilen BAKİ (Bilimsel Araştırmalar ile Kolektif İcat) UV-VIS-
NIR spektrometre Lazerle Malzeme Analizi Spektroskopi Sistemi’nin 
(BAKİ-LIBS) spektral analiz kısmını oluşturması amacı ile Teknogirişim 
Sermayesi ile BEAM Ar-Ge spin-off şirketi kurularak proje kapsamında 
geliştirilmiş ve yüksek çözünürlükte çok kanallı spektrometre 
tasarlanarak üretilmiştir. Üretilen sistem katı, sıvı ve gaz numunelerin 
elemental analizinde kullanılabilmektedir. Proje kapsamında 1 doktora 
ve 2 adet yüksek lisans öğrencisi çalışmıştır. Ayrıca, proje sonucu oluşan 
ürün ile Lazerle Oluşturulan Plazma Spektroskopi Sistemi’nin tasarımı, 
endüstriyel ve biyolojik uygulamaları doktora çalışmasında kullanılmıştır. 
Bu sayede, spektrometre yapımında elde edilen tecrübeler ile ülkemizde 
LIBS tekniği, renk ölçüm, film kalınlığı belirleme ve Raman sistemlerinin 
gelişmesi sağlanmıştır.

BAKİ spektrometre, lazerle kaynak edilmiş bakır plakaların kaynak 
bölgesinin analizi gibi endüstriyel ve böbrek taşı çeşitlerinin sınıflandırılması 
gibi biyolojik uygulamalarda kullanılmıştır. Ayrıca, üretilen spektrometre 
Saarland (Almanya) ve Yeditepe Üniversiteleri tarafından nanoparçacık 
görüntüleme ve elektrik deşarj uygulamalarında kullanılmak üzere 
satın alınmıştır. BAKİ Spektrometre, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli 
Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu işbirliği ile 
düzenlenen “Benim de Bir Fikrim Var” yarışmasında, Yerel Kaynakların 
Etkin Kullanımına Yönelik İş Fikri’nde birincilik ödülü almıştır.



105T500
Kimyasal, Biyolojik ve Fotonik 
Uygulamalarında Yüksek Çözünürlükte 
Floresans Mikroskopi Yöntemleri
3501 - Kariyer Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Alper KİRAZ
212 338 17 01 - 533 415 16 32
akiraz@ku.edu.tr

Bu projede, biyolojik ve kimyasal analiz için 
kullanılabilecek yeni ve özgün deney düzenekleri 
kurulmuştur. Bu deney düzeneklerinde ileri mikro 
ve nano-fotonik teknikleri kullanılarak yeni optik 
mikrorezonatörler ile biyolojik ve kimyasal örnekler 
incelenmiştir. Bu sayede hassas biyolojik ve 
kimyasal analiz konularında ülkemizde önemli bir 
bilgi birikimi ve uzmanlık oluşturulmuştur.

Mikro ve Nano-Fotonik 
Teknikleri ile Hassas 
Biyolojik ve Kimyasal 
Analizler

Koç Üniversitesi

Doç. Dr. Alper KİRAZ
Adnan KURT
Prof. Dr. İskender YILGÖR
Prof. Dr. Levent DEMİREL
Doç Dr. Halil KAVAKLI
Emel YILGÖR

Projenin amacı, mikro ve nano-fotonik teknikleri kullanarak optik haberleşme ile 
biyolojik/kimyasal görüntüleme ve analiz alanlarında yeni sonuçlar elde etmektir. 
Bu kapsamda, yüksek çözünürlüklü mikroskopi ve spektroskopi yapan bir deney 
düzeneğinin kurulumu gerçekleştirilmiş olup ileri mikro ve nano-fotonik teknikleri 
ile örneklerin analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler aşağıdaki gibi iki 
başlık altında toplanabilir:

• Su tutmayan yüzey üzerinde duran su mikrodamlacıklarının optik 
mikrorezonatör olarak incelenmesi. Su tutmayan yüzey üzerinde duran 
su mikrodamlacıklarında fısıldayan galeri modları olarak adlandırılan optik 
rezonanslar uluslararası literatürde ilk defa gözlenmiştir. Daha sonra bu 
sistemde buharlaşma/yoğunlaşma dinamiği ve elektrik alan kullanılarak 
üç farklı optik mikrorezonatör tarama gösterimi gerçekleştirilmiştir. 
Bunun yanında, bu sistemde boya molekülü lazeri ve Raman lazeri 
ışımaları ve arttırılmış enerji transferi gösterilmiştir. Böylece su tutmayan 
yüzeyler üzerinde duran mikrodamlacıklar kullanılarak taranabilen optik 
mikrorezonatörler ve yeni organik ışık kaynakları alanlarında uluslararası 
literatüre önemli katkılar sağlanmıştır. 

• Konfokal görüntüleme ve ışıma korelasyon spektroskopisi deneyleri.
kimyasal ve biyolojik uygulamalar için bir konfokal mikroskobun kurulumu 
tamamlanmış ve bu mikroskop ile kalibrasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. 
Polimer bir ince filmde bulunan Rhodamine B boya molekülleri konfokal 
mikroskop ile görüntülenmiş ve tek moleküller gözlenmiştir. Ayrıca suyun 
içinde Rhodamine B molekülleri kullanılarak ışıma korelasyon spektroskopisi 
deneyleri de gerçekleştirilmiştir.

Biyolojik ve kimyasal analiz firmaları, enstrümantasyon firmaları, biyomedikal 
görüntüleme ve mikroskopi firmaları 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje kapsamında 9 adet yayın yapılmıştır. Projeden elde edilen çıktıların 
etkisiyle 2008 yılında Doç. Dr. Alper KİRAZ TÜBİTAK teşvik ödülü almıştır. 
Ayrıca Int. Symposium on Optomechatronic Technologies (ISOT) 2009’ 

da “Best Paper” ödülü kazanılmıştır. Ayrıca proje kapsamında 5 adet 
yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. 



106T722
Çarpışma Fiziğinde Kullanılmak Üzere 
Yüksek Çözünürlüğe Sahip Yüklü Parçacık 
Analizör Sisteminin Geliştirilmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
272 228 13 12
mdogan@aku.edu.tr

Bu projede yüklü parçacıkları enerjilerine göre 
analiz eden yüksek çözünürlüklü bir enerji 
analizörü tamamen yerli üretim olarak geliştirilmiş, 
tasarlanmış ve imal edilmiştir. Geliştirilen analiz 
cihazı piyasadaki analizörlerden çok daha düşük 
maliyetle üretilmiş ve aynı tür cihazlardan 3 kat daha 
iyi çözünürlüğe sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca 
bu analiz cihazına Türk Patent Enstitüsü’nden 
patent alınmıştır. 

Yerli Yüksek Çözünürlüklü 
Enerji Analizörü İmalatı 

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN 
Yrd. Doç. Dr. Melike ULU 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇINAR 
Yrd. Doç. Dr. Ömer ŞİŞE 

Yüksek çözünürlüklü yüklü parçacık spektroskopisi fizik, malzeme bilimi, 
kimya, biyoloji ve hatta tıp gibi birçok uygulama alanında kullanılan bir tekniktir. 
Çarpışma fiziğinde kullanılan spektrometrelerde en önemli kısımlardan biri 
yüklü parçacıkların analizini sağlayan enerji analizörüdür. Bu sistemlerde 
yapılan deneylerin etkili olabilmesi için yüksek sinyal şiddeti, geniş katı açı, 
yüksek enerji çözünürlüğü ve yüksek momentum çözünürlüğü gerekmektedir. 
Birçok farklı spektrometre günümüzde ileri teknoloji şirketlerinde üretilmektedir. 
Enerji analizörlerinin tasarım ve optimizasyonunda bazı kısıtlama ve sorunlar 
bulunmaktadır. Bu sorunlardan biri, analizörün saptırıcı elektrotlarının giriş ve 
çıkışına yerleştirilen yarık veya disklerden dolayı meydana gelen elektrik alan 
bozunumlarıdır. Bu alan bozunumları analizörün demeti odakladığı saptırma 
açısını azaltmakta, dolayısıyla görüntü noktasındaki demetin odaklama özelliklerini 
bozmakta ve sonuç olarak analizörün enerji çözünürlüğünü düşürmektedir. 
Bugüne kadar önerilen birçok teknikte değişik elektrot konfigürasyonları 
kullanılarak bu bozucu alanın etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. Bu alan düzelticileri 
spektrometrelerde kullanılmakta fakat küçük boyutlarda olan elektrotların 
mekanik imalatı ve montajı problem olmaktadır.

Bu yeni analizörün önceki tasarımlara göre birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar, 
yüksek dispersiyon, verilen herhangi bir giriş ve çıkış disk çapı için yüksek enerji 
çözünürlüğü, iyi odaklama karakteristikleri ve yüksek transmisyondur. Aynı 
zamanda hiçbir alan düzeltici elektrota gerek duyulmadığı için modern yüklü 
parçacık analizör tasarımlarında araştırmacılar tarafından kolayca kullanılabilme 
özelliğine sahiptir.

İmalat, deneysel analiz, araştırma - geliştirme ve hizmet sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Bu projede yüklü parçacık spektroskopisi uygulamalarında yüksek 
çözünürlükle çalışan bir enerji analizör sistemi geliştirilmiş, bilgisayar 
destekli tasarımı ve imalatı yapılmış ve deneysel olarak test edilmiştir. 
Analizör ve diğer spektroskopide kullanılan sistemlerin yapımında 
sırasıyla bilgisayar modellemesi, teknik çizim, mekanik imalat, elektronik 
kontrol ve test prosedürlerinin tanımlanması ve karşılaşılan sorunların 
giderilmesi sağlanmıştır. Farklı bilimsel alanlarda (örneğin X-ışınları 
fotoelektron spektroskopisi, plazma fiziği, iyon-atom ve elektron-atom 
çarpışmaları, TOF kütle spektroskopisi gibi) kullanılabilecek sistemlerin 
üretilmesinin yolu açılmıştır. Ayrıca yurtdışına oranla maliyeti düşürülmüş 
ve yerli imkanlarla yapılabilirliği gösterilmiştir. Mekanik kısımla birlikte 
elektronik kontrol kısmı ve akım-voltaj gereksinimlerini sağlayan yeterli 
hassasiyette güç kaynakları imal edilebilmiştir. Ayrıca bu projede analizör 
sistemleri için kullanılan değişik tasarımlar araştırılmış ve anahtar 
özellikler tespit edilerek imalat ve montaja yansıtılmıştır. Mekanik ve 
elektronik olarak kısıtlamalara dayalı belirlenen tasarım / üretim prosesi 
tanımlanmış / kolaylaştırılmış ve böylece analizör sisteminin tasarımı 
verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sanayi ve ilimizde bulunan askeri 
fabrika ile işbirliği yapılarak bilgisayar modellemesinden çıkan en uygun 

durumlarda geliştirilen analizör sistemi Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 
bulunan Üçlü Çakışma Spektrometresi’nde yüksek vakum ortamında 
test edilmiştir. Deneysel olarak yurtdışında ülkemize prestij kazandıracak 
deneysel laboratuvarlara ve deneysel analiz konularında Türkiye ve 
yurtdışındaki üniversitelere hizmet sunabilecek altyapı oluşturulmuştur. 
Bu projede bursiyer olarak çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 
vakum teknolojisi ve elektronik bilgisine sahip, spektroskopik yöntem, 
optimizasyon ve teknik çizim gibi konularda uzmanlaşmış ve proje 
sonrasında endüstri, Ar-Ge ve eğitim sektöründe farklı alanlarda istihdam 
imkanı bulmuşlardır. Bu alanlarda çalışan yurtdışındaki gruplarla ileriye 
yönelik işbirlikleri başlatılmıştır (ABD, Cezayir, Lübnan, İngiltere, Fransa, 
Almanya, Yunanistan, İtalya ve Macaristan). Ayrıca SCI indekslerinde 
taranan dergilerde ve uluslararası prestijli bilimsel konferanslarda çok 
sayıda makale yayınlanmıştır. Bu projede tasarımı, imalatı yapılan yüksek 
çözünürlüklü enerji analizörünün test sonuçları itibariyle sağlık alanında 
kanser tedavisi, radyasyon hasarı; moleküler biyoloji, fotosentez, DNA/
RNA sarmallarındaki kırılma mekanizmaları gibi önemli pek çok alanda 
kullanılabileceği düşünülmektedir. 



108T500
SILAR Yöntemiyle Elde Edilen İnce 
Filmlerin Devre Elemanı Yapımında 
Kullanılması ve bu Yapıların 
Karakteristiklerinin İncelenmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM
442 231 41 76
msaglam@atauni.edu.tr 

Bu projede, çok basit ve ucuz bir metot olan SILAR 
metotu kullanılarak metal/ince film/yarı iletken 
alternatif yapıları ilk kez inorganik yarı iletkenler 
kullanılarak üretilmiş ve karakteristiklerinin de 
zamanla oldukça kararlı olduğu görülmüştür.

Basit Kimyasal Yöntemlerle 
Kararlı Karakteristiklere 
Sahip Alternatif Devre 
Elemanlarının Üretilmesi

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM
Prof. Dr. Aytünç ATEŞ 

Metal-yarı iletken kontaklar, elektronik sanayiinde son derece önemli yapılardır. 
İdeal bir metal-yarı iletken doğrultucu kontakta engel yüksekliğinin oluşumunda, 
kullanılan metalin karakteristikleri ve metal-yarı iletken arayüzey özellikleri 
belirleyici en önemli parametrelerdir. Fakat metal ve yarı iletken arasına yerleştirilen 
ince bir tabaka ile bir metal-yarı iletken doğrultucu kontağın etkin engel yüksekliği 
değiştirilebilir. Bu şekilde hem devre elemanının güvenli bir şekilde çalışması için 
gerekli olan eklem özellikleri sağlanabilir, hem de metal ve yarı iletken arasındaki 
etkin engel yüksekliği ayarlanabilir. Bu projede, oldukça basit ve ucuz olan SILAR 
metotu kullanılarak Si ve GaAs yarı iletkenleri üzerinde çeşitli ince filmler elde 
edilerek metal/ince film/yarı iletken alternatif yapıları elde edilmiştir ve elde 
edilen yapıların eklem özellikleri sıcaklık, tavlama ve yaşlanmaya bağlı olarak 
incelenmiştir. Elde edilen yapıların oldukça kararlı oldukları görülmüştür.

Elektronik sanayi

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Bu projede, SILAR metotu kullanılarak metal/ince film/yarı iletken 
alternatif yapıları üretilmiştir. Üretilen bu yapıların karakteristiklerinin 
zamanla oldukça kararlı oldukları tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu yapıların 
elektronik sanayinde uygulanabilme potansiyeli mevcuttur. Ülkemizde 
devre elemanı fabrikasyonu konusunda yapılan çalışmalara önemli 
katkılarda bulunulmuştur. Proje kapsamında, bir doktora ve dört yüksek 
lisans tezi tamamlanmıştır. Yine projeden, SCI kapsamındaki dergilerde 

yayınlanmış 14 makale, SCI kapsamı dışındaki hakemli dergilerde 
yayınlanmış 2 makale, uluslararası konferanslarda sunulmuş 27 sözlü ve 
poster bildiri ve ulusal konferanslarda sunulmuş 4 poster bildiri üretilmiştir. 
Dolayısıyla, proje ülkemizin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim 
insanı yetiştirilmesine ve yeni yetenekler kazandırılmasına önemli katkılar 
sağlamıştır. Bu yönüyle proje bu konuda çalışan araştırmacılara yön 
gösterebilecek niteliktedir.



110T284
Sonlu Sıcaklık ve Yoğunluklarda Hadron 
Parametrelerine Ortam Etkilerinin 
İncelenmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Elşen Veli
262 303 20 40
elsen@kocaeli.edu.tr

Bu projede, günümüz fiziğinin güncel konularından 
biri olan çekirdek altı bölgedeki maddenin en temel 
yapıtaşlarının birbirleri ile olan etkileşmelerinin 
ve fiziksel özelliklerinin (ör. parçacıkların kütlesi, 
yaşam süresi gibi) tayin edilmesi amaçlanmıştır. 
Teorik olarak elde edilen sonuçlar, İsviçre’deki 
Avrupa Parçacık Fiziği Araştırma Enstitüsü (CERN) 
ve Amerika’daki Brookhaven Ulusal Araştırma 
Laboratuvarı’nda (BNL) ulaşılan deneysel 
sonuçlarla kıyaslanarak, en hassas verilerin elde 
edilmesi üzerinde çalışılmıştır. 

Çekirdek Altı Dünyada 
Parçacıkların Gizemli 
Davranışı

Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Elşen VELİ
Prof. Dr. Altuğ ÖZPİNECİ
Doç. Dr. Kazem AZİZİ
Doç. Dr. Hayriye SUNDU PAMUK
Doç. Dr. Melahat BAYAR NUHOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Jale Y. SÜNGÜ

Hadronlar yaklaşık sıcaklıkta kuarklara ve gluonlara bozunurlar. Bu kritik 
sıcaklıkta serbest hale geçen kuarklar ve gluonlar maddenin yeni hali olarak 
kabul edilen Kuark Gluon Plazmayı (KGP) oluşturur. Laboratuvar ortamında 
KGP’yi oluşturmanın tek yolu, yüksek enerjilerde ağır çekirdekleri çarpıştırmaktır. 
Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu (CERN) ve Brookhaven Ulusal 
Laboratuvarı’nda (BNL) yapılan deneylerde KGP’nin varlığını işaret eden güçlü 
kanıtlar elde edilmiştir. Termal Kuantum Renk Dinamiği’ne göre kritik sıcaklığa 
yakın bölgede hadron parametrelerine ortam etkilerinin incelenmesi pertürbatif 
olmayan yöntemler kullanılarak analiz edilebilmektedir. Bu konu ile ilgili en 
etkin yöntemlerden biri, Termal KRD Toplam Kuralları Yöntemi’dir. Bu yöntem 
kullanılarak elde edilen teorik sonuçların evrensel bilime katkı sağlayacağı ve 
deneysel sonuçlarla karşılaştırılmasının hadron fenomonolojisinin daha iyi 
anlaşılmasında önemli rol oynayacağı ve yeni deneylerin yapılmasında yönlendirici 
etki yapacağı düşünülmektedir. Ayrıca hadron fiziği gelişme aşamasında olup, 
çekirdek fiziği, kozmoloji ve benzeri fizik dallarının gelişiminde önemli rol oynayan 
bir bilim dalıdır. Bu nedenle proje kapsamında elde edilen sonuçların çekirdek 
fiziği, kozmoloji ve benzeri fizik dallarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Bu projede, ağır iyon çarpışma deneyleri sonucunda elde edilen verilerin sağlıklı 
bir şekilde analiz edilebilmesi için parçacık fiziğinin önemli ve güncel araştırma 
konularından biri olan sonlu sıcaklıklarda hadron parametrelerine ortam etkileri 
incelenmiştir. 

Üniversiteler ve araştırma enstitüleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje kapsamında etki faktörü yüksek dergilerde 9 adet makale 
yayınlanmıştır. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında uluslararası kongrelerde 
13 adet bildiri sunulmuştur. Ayrıca projede bursiyer olarak görev yapan iki 
doktora öğrencisinin bu kapsamda doktora tez çalışmaları yürütülmüştür.
Elde edilen teorik sonuçların, evrensel bilime katkı sağlayacağı 
ve bu sonuçların deneysel sonuçlarla karşılaştırılmasının hadron 
fenomonolojisinin daha iyi anlaşılmasında önemli rol oynayacağı, 

İsviçre’deki CERN, Amerika’daki FermiLab ve Japonya’daki KEK yüksek 
enerji fiziği araştırma laboratuvarlarında yapılacak olan yeni deneylere 
yönlendirici etkide bulunacağı, ayrıca elde edilen sonuçların çekirdek fiziği, 
kozmoloji ve benzeri fizik dallarına katkı sağlayacağı, standart model ötesi 
yeni fizik teorilerinin test edilmesinde de kullanılacağı düşünülmektedir. 



110T339
2+1 Boyutta Yüksek Mertebeden Türevli 
Kütle-Çekim Kuramlarının Klasik ve 
Kuantum Mekaniksel Yapıları
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Bayram Tekin
312 210 43 40
btekin@metu.edu.tr

Teorik fiziğin temel problemlerinden bir tanesi 
kuantum fiziğinin prensipleri ile uyumlu bir 
kütleçekim teorisinin bugüne kadar bulunamamış 
olmasıdır. Son derece zor olan bu problemin 
çözümü için atılan her adım değerlidir. Yaşadığımız 
3 uzay 1 zaman boyutlu evrene göre daha basit 
olan 2 uzay 1 zaman boyutlu “düzlem” evrende 
kuantum fiziği ile uyumlu olması beklenen 
modeller oluşturulmuştur. 

Düzlem Evrende Kuantum 
Kütleçekimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram TEKİN

Einstein’ın kütleçekim teorisi ile kuantum mekaniği arasındaki uyumsuzluk 
teorik fiziğin en önemli problemlerinden birisidir. Projede kuantum fiziği ile 
uyumlu olma ihtimali olan kütleçekim teorilerinin bulunması amaçlanmıştır. 
Yaşadığımız 4 boyutlu uzay-zamanda bu son derece zor bir problem olduğu 
için teorik bir laboratuvar olarak kabul edebileceğimiz 3 boyutlu uzay-zamanda 
bir kısım modeller bu proje çerçevesinde oluşturulmuştur. Yeni kütleçekim 
modellerinin parçacık spektrumunun tutarlılığı, korunan yükleri, klasik dalga 
çözümleri incelenerek bu yeni modellerin doğasına dair bilgiler derinleştirilmiştir. 
Bu 3 boyutlu teorilerden çıkarılan bazı dersler yine proje çerçevesinde daha üst 
boyutlarda başarıyla uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar kuantum kütleçekim 
teorisi ile ilgili literatüre katkı sağlamıştır. 

Üniversite ve temel bilim enstitüleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Doğuş Üniversitesi
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje kapsamında 14 makale yayınlanmış olup, 2 yıldan kısa bir süre 
içinde, toplam 186 (INSPIRE-HEP veritabanına göre) atıf alınmıştır. Proje 
kapsamında 2 doktora tezi hazırlanmıştır. Proje bursiyerlerinden Tahsin 

Çağrı Şişman proje çerçevesinde yaptığı çalışmalardan oluşan doktora 
teziyle 2013 Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü almıştır. 



209T058
Femtosaniye Nanobiyofotonik için İleri 
Fiber Çözümleri
Uluslararası Proje (İkili İşbirliği-Rusya)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Yrd. Doç. Dr. F. Ömer İLDAY
312 290 80 76 / 532 786 73 32
ilday@bilkent.edu.tr

Proje kapsamında, fiber lazer teknolojisini ve 
ultrahızlı atımlarını soğuk bir neşter gibi kullanarak 
tek bir hücrenin içinde ameliyat yapılmasından, 
çeşitli malzeme yüzeylerinin nanometrik skalada 
işlenmesine ve mikroskopik skalada dokuların 
yüksek hassasiyetle kesilmesine kadar geniş 
bir uygulama alanına hitap eden femtosaniye 
nanofotonik çözümler geliştirilmiştir.

Femtosaniye 
Nanobiyofotonik için İleri 
Fiber Çözümleri

Bilkent Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. F. Ömer İLDAY
Doç. Dr. Uygar Halis TAZEBAY
Prof. Dr. Ergin ATALAR

Bu projede, fibere tamamen entegre edilmiş, dayanıklı, kompakt ve düşük 
maliyetli femtosaniye lazerler geliştirilmiş ve uygulamalarda kullanılmıştır. Proje 
kapsamında, geliştirilmesi tamamlanan femtosaniye fiber lazer tabanlı lazer-
mikroskop entegre sistemi dünyada bir ilk olarak gerçekleştirilmiş ve bu sistem 
ile nanometrik skalada tek bir hücrenin içindeki organeller üzerinde “cerrahi 
işlem” yapılabildiği gösterilmiştir.

Buna ek olarak, küme modunda yani kısa aralıklarla çok sayıda atım üreten 
dünyanın ilk femtosaniye fiber lazeri geliştirilmiş ve bu sistem mikroskopik boyutta 
dokuların kesilmesine başarı ile uygulanmıştır. Projenin diğer çıktıları arasında, 
Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi isimli bir tekniğin icadı bulunmaktadır. Bu 
teknik ile femtosaniye lazerler ile kontrol altında malzeme yüzeylerinde büyük 
hassasiyetle ve sınırsız derecede geniş alanları kaplayabilen nanoyapıların 
oluşturulması mümkün olmuştur. Kendiliğinden organize olan bu yapılar ile 
1965’lerden beri yayınlanmış 1000’den fazla makale sonucunda çözülememiş 
olan bir problem çözülerek lazer ile nanoyapılandırma alanında büyük bir adım 
atılmıştır

Nanoteknoloji, lazerler, tıbbi cihazlar, nanotıp alanında araştırma faaliyetleri 
yürüten tüm kurum ve kuruluşlar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Ayrıca proje kapsamında Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi isimli 
bir teknik geliştirilmiştir. Bu teknik ile femtosaniye lazerler ile kontrol 
altında malzeme yüzeylerinde büyük hassasiyetle ve sınırsız derecede 
geniş alanları kaplayabilen nanoyapıların oluşturulması mümkün 
olmuştur. Kendiliğinden organize olan bu yapılar ile 1965’lerden beri 
yayınlanmış 1000’den fazla makale sonucunda çözülememiş olan 

bir problem çözülerek lazer ile nanoyapılandırma alanında büyük bir 
adım atılmıştır. İlgili makale Nature Photonics dergisinde yayınlanmıştır.  
Proje kapsamında, alanında dünya çapında uzman bir ekip yetiştirilmiş, 
bunlardan mezuniyet aşamasına gelenler endüstriyel pozisyonlar bularak 
araştırmalarını devam ettirmektedirler.
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Boksörlerde Hipofiz Bezi Fonksiyonlarının 
İncelenmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Fatih Tanrıverdi 
352 207 66 66 - 21914 
fatihtan@erciyes.edu.tr

Projede amatör boks milli takımında görev alan 
aktif boksör ve antrenörlerden 61 gönüllüde 
hipofiz bezi hormonları incelenmiş ve yüksek 
oranda hipofiz hormon eksikliği saptanmıştır. 
Elde edilen sonuçların sporcu sağlığını koruma 
ve hormon eksikliği gelişen sporcuların tedavi ile 
performansını artırma konularında önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Boksörlerde Spora Bağlı 
Hipofiz Hormon Eksikliği

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih TANRIVERDİ 
Prof. Dr. Kürşad ÜNLÜHIZARCI
Prof. Dr. Ahmet SELÇUKLU
Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR

Travmatik beyin hasarı (TBH) dünyadaki genç ve üretken nüfusu etkileyen en 
önemli halk sağlığı problemlerindendir. TBH’ye bağlı hipofiz bezinin etkilenmesi 
(özellikle sık etkilenen büyüme hormonu (GH) eksikliği) son yıllarda üzerinde 
önemle durulan bir konu haline gelmiştir. Hipofiz hormon eksiklikleri, belirti 
vermeden seyredebilir ve belirtileri birçok hastalıkla karışabilir. Bu nedenle 
hekimin tanı sırasında daha dikkatli olması gerekmektedir. Erişkinlerde GH 
eksikliği hafiza problemleri, vücut kompozisyonunda değişme ve kas oranının 
azalması, depresif ruh hali, kilo artışı gibi sorunlara neden olmaktadır. Özellikle 
boksörlerde olmak üzere, mücadele sporu yapanlarda kronik kafa travmasının 
sık olduğu bildirilmiştir. Sporcularda travmaya bağlı hafiza problemleri ve 
nörolojik sorunların olduğu bilinmektedir. Ancak, literatür incelendiğinde boksa 
bağlı kronik tekrarlayan kafa travmasının hipofiz fonksiyonlarına etkisi ile ilgili 
bilimsel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Hipofiz hormon eksikliğinin tanımlanması 
ve tedavisi gerek sporcu sağlığı ve performansı, gerekse de sporu bıraktıktan 
sonra genel sağlık açısından önemlidir. Bu nedenle ülkemizde boks sporu yapan 
(ulusal/uluslararası düzeyde ülkemizi temsil eden amatör milli boksörler) veya 
yapmış olan (milli takımda antrenörlük yapan emekli boksörler) kişilerde hipofiz 
fonksiyonlarını araştırmak için bu çalışma planlanmıştır.

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
Sporcu sağlığı ve performansı ile ilgilenen spor hekimleri ve federasyonlar, İlaç 
sanayii

Türkiye Boks Federasyonu
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Projeden elde edilen sonuçlar yüksek etki faktörlü dergilerde (Annals 
of Internal Medicine) yayınlanmış ve Ağustos 2013’e kadar 22 kez atıf 
almıştır. Hipofiz yetmezliğinin (özellikle GH eksikliği) belirgin sıklıkta 
görülmesi spor dünyasında büyük merak uyandırmış, sporcu sağlığı 
ve performansı konularında yeni tartışmaların gündeme gelmesine 
neden olmuştur. Başta Reuters ve BBC olmak üzere birçok yayın organı 
tarafından önemli spor-sağlık haberi olarak duyurulmuştur. Bilimsel spor 
anlayışında öncülük eden Amerikan Spor Kanalı ESPN’de çalışma referans 
alınarak 30 dakikalık program yapılmıştır. Hipofiz yetmezliği gelişen 
emekli sporculardan tedaviye ihtiyacı olanların tedavi edilerek hormon 

eksikliğine bağlı sağlık problemlerinin ortadan kaldırılması mümkündür. 
Ayrıca projede gösterildiği gibi ağır darbe almış veya kask kullanmayan 
aktif genç sporcularda da hipofiz hormon eksikliği gelişebilir. Ancak 
hipofiz yetmezliği için kullanılan hormon ilaçları şu an doping sayıldığı için 
aktif sporcularda kullanılamamaktadır. Yakın gelecekte hipofiz hormon 
eksikliği gelişen aktif sporcuların endokrinolog kontrolünde uygun dozda 
tedavi edilebileceği yönündeki görüşün spor dünyasında kabul göreceği 
düşünülmektedir. Sporcu performansı ve sağlığı açısından hipofiz 
yetmezliğinin önlenmesi ve hipofiz yetmezliği gelişmişse de tedavi 
edilmesi yararlı olacaktır. 



106S276 ve 109S455
1. Normosmik İdiopatik Hipogonadotropik 
Hipogonadizmli Olgularda Moleküler 
Genetik Analizler Yoluyla İnsanda 
Püberte Sürecinde Rol Alan Yeni Genlerin 
Tanımlanması
2. İnsanda Püberte Sürecinde Rol Alan 
Yeni Genlerin Belirlenmesi ve Fonksiyonel 
Analizleri
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Çukurova Üniversitesi’nde yapılan öncü bilimsel 
araştırmaların büyük katkısıyla ergenlik sürecinin 
nasıl başladığı ortaya konmuştur. Buna göre, 
beynin hipotalamus bölgesinde bulunan KNDy adlı 
bir grup sinir hücresinin etkinleşmesiyle ergenlik 
süreci başlamaktadır.

Ergenliğin Nasıl Başladığı 
Açıklandı

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. A. Kemal TOPALOĞLU 
Prof. Dr. A. Bilgin YÜKSEL
Prof. Dr. H. Neslihan ÖNENLİ MUNGAN

Çocukluktan erişkinliğe geçişin gerçekleştiği ergenlik (püberte) sürecinin nasıl 
başladığı bilinmemektedir. Hipotalamusta bulunan “GnRH pulse generator” 
çocukluk çağı boyunca baskılanmıştır. İnsan yaşamının ikinci 10 yılının 
başlarında bu inhibisyonun kalkması ile “GnRH pulse generator”ın kontrolü 
altındaki Gonadotropik Serbestleştirici Hormon (GnRH) nöronlarından GnRH 
salgısı başlar ve hipotalamo-hipofizer-gonodal eksen aktive olur. Ancak bu 
inhibisyonun kalkmasını, dolayısıyla püberte sürecinin başlamasını sağlayan 
mekanizma ve bu mekanizmada yer alan faktör(ler) bilinmemektedir. Bu 
projeler çerçevesinde yapılan çalışmalarla püberteyi başlatan mekanizmayı 
ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Buna yönelik olarak, familyal normosmik 
İdiopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm (nIHH) adlı bir insan hastalık 
modeli kullanılmıştır. nIHH, bilinmeyen bir nedenle hipotalamustan GnRH veya 
hipofizden FSH, LH salgılanmasındaki bir yetersizlik sonucu, bir kişide püberte 
sürecinin başlamaması olarak tanımlanır. Bu projelerdeki kavramsal modele göre 
herediter nIHH olgularında hastalıktan sorumlu mutant genlerin bulunması bu 
genlerin püberte mekanizmasındaki rolünü ortaya koymuştur.

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
Sağlık sektörü
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106S276 numaralı proje çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu 
Neurokinin B sinyal yolağının insan pübertesindeki rolü ortaya 
konulmuştur. Bu çalışmanın sonuçları 2009 yılında, etki faktörü 35.2 
olan Nature Genetics dergisinde yayınlanmış ve 242 atıf almıştır. Buna 
göre Neurokinin B’yi kodlayan TAC3 veya bunun reseptörünü kodlayan 
TACR3 genlerinden birisi mutasyona uğradığında hipotalamustaki 
GnRH salgılayan nöronlardan GnRH salgısı yapılamamakta ve nIHH 
hastalık fenotipi oluşmaktadır. 109S455 numaralı proje kapsamında ise 

KISS1 geninin ve onun kodladığı kisspeptin adlı proteinin insan pübertal 
gelişimi için zorunlu olduğu yine literatürde ilk kez ortaya konulmuştur. 
Bu çalışmanın sonuçları 2012 yılında, etki faktörü 53.3 olan New England 
Journal of Medicine dergisinde yayınlanmış ve 43 atıf almıştır. Bu 
bulguların tetiklediği çalışmalar daha önceden önemli ölçüde soyut bir 
kavram olan “GnRH pulse generator”ın KNDy (Kisspeptin, Neurokinin B, 
Dynorphin) olarak adlandırılan somut bir model olarak ortaya konmasına 
olanak sağlamıştır (Lehman ve ark. Endocrinology 2010).



107S041
Alzheimer Hastalığı ile Vitamin D 
İlişkisinin Post Transkripsiyonel Gen 
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Proje sonucunda vitamin D eksikliğinin beyin 
hücrelerini Alzheimer gibi hastalıklara karşı 
korunmasız hale getirdiği ve vitamin D takviyesinin 
beyin hücrelerini hastalığa karşı koruduğu dünya 
literatüründe ilk kez gösterilmiştir.

Vitamin D’nin 
Alzheimer Hastalığı ve 
Nörodejenerasyondaki 
Rolü

İstanbul Üniversitesi
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda 
Prof. Dr. Selma Yılmazer, Dr. Duygu Gezen Ak ve Dr. Erdinç Dursun tarafından 
yapılan araştırmalar sonucunda Vitamin D’nin işlev göstermesini sağlayan, 
vitamin D reseptör genindeki bir değişikliğin Alzheimer hastalığı oluşma riskini 
2,5 kat arttırdığı dünya literatüründe ilk olarak 2007 yılında gösterilmiştir. Ekip 
daha sonra “Alzheimer hastalığında vitamin D’nin rolü” nü ortaya çıkarmak üzere 
araştırmalarını TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesi destekleriyle kurdukları “Beyin 
ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı”nda sürdürmüştür. Sinir 
hücrelerinde oluşturdukları Alzheimer benzeri modeller, vitamin D uygulamaları 
ve siRNA’lar ile gen susturulması deneyleri sonucunda 2011 yılında vitamin D 
eksikliğinin beyin hücrelerini Alzheimer gibi hastalıklara karşı korunmasız hale 
getirdiği ve vitamin D takviyesinin beyin hücrelerini hastalığa karşı koruduğu 
dünya literatüründe ilk kez gösterilmiştir. 

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
Sağlık Hizmetleri, Nöroloji-Psikiyatri Klinik Uygulama ve Temel Tıp Bilimleri
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Çalışmadan elde edilen bulgular “beyin yaşlanması ve demansın 
kalsiyum hipotezi”ni desteklemekte ve bu hipotezde vitamin D’nin de rol 
alabileceğini göstermektedir. Alzheimer hastalığının önemli bir bileşeni 
olan beta amiloidin toksik etkileri vitamin D ile engellenebilmiş, vitamin D 
etkinliğinin bozulması ise sinir hücrelerinin kaybına yol açmıştır. Bu bulgular 
Alzheimer’ın ve nörodejenerasyonun moleküler mekanizmalarının 
anlaşılmasında yeni ufuklar açarak hastalığın önlenmesinde ve 
tedavisinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine temel oluşturmaktadır. 
Sonuç olarak bu çalışma, vitamin D eksikliğinin düşünülenden çok daha 
önemli sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymuştur. Bu proje ile SCI 
kapsamındaki dergilerde (PLoS ONE ve J.Alzheimers.Dis. Vb.) toplam 7 
adet makale yayınlanmıştır.

J.Alzheimers.Dis. dergisinde yayınlanan makaleler ile Prof. Dr. Selma 
Yılmazer ve Dr. Duygu Gezen Ak bu dergide yardımcı editörlüğe 
getirilmiştir (2011;23:207-219, 2013;36:459-474). 2011 ve 2013 yıllarında 
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği Prof Dr. Altan Günalp Ödülü alınmıştır. 
TÜBİTAK(107S041) ve İ.Ü.BAP(548) projeleri ile Türkiye’nin ilk “Beyin ve 
Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı” kurulmuştur. Primer 
kortikal, hippokampal nöron kültürleri, qRT-PCR, Western blot ve immün 
floresan işaretlemeler ile ekspresyon analizlerinin başarıyla uygulandığı 
bu laboratuvarı hayata geçiren Dr. Duygu Gezen Ak ve Dr. Erdinç Dursun, 
teknik eğitimlerini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlamışlardır.



107S427
Kardiyomiyositlerde Hücre İçi Zn2+ 

Homeostazı: Hücre İçi Serbest Zn2+ 
ve Matriks Metalloproteinazların 
Diyabetli Sıçan Kalbi Uyarılma - Kasılma 
Çiftlenimindeki Rolü
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Diyabete bağlı gelişen organ fonksiyon bozuklukları 
arasında kalp fonksiyon bozukluğu veya kısaca 
diyabetik kardiyomiyopati, günümüzde sayısı 
hızla artan diyabetli bireylerin yaşam süresini ve 
kalitesini tehdit eden önemli bir patolojik durumdur. 
Bu çalışmada diyabetli bireylerde diğer organlar 
yanında kalbi koruyabilecek her türlü girişimin ve 
yeni tedavi yaklaşımlarının önemi, öncelikle in vitro 
ve ikinci aşamada ise model hayvan çalışmaları ile 
gösterilmiştir.

Diyabetik Kardiyomiyopati, 
Çinko, MMP İlişkisi

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Belma TURAN
Prof. Dr. Mehmet UĞUR
Doç. Dr. A. Aslıhan KÖKSOY

Diyabetli sıçan kalbinde gözlenen fonksiyon bozukluğuna, hiperglisemi kaynaklı 
artan hücre içi serbest Zn�+’nun katkısı bu çalışmada ilk kez gösterilmiştir. 
Literatürde ilk kez olmak üzere hem dinlenim durumunda hem de elektriksel 
uyarı altında izole kardiyomiyositlerde spontan olarak salınan küçük lokal 
Zn�+ değişimleri (Zn�+ sparkları) ile geçici Zn�+ değişimleri (transient) konfokal 
mikroskopisi kullanılarak gösterilmiştir. Bu deneyler sonunda, diyabette 
artan oksidan stresin hücre içinde Ca�+ artışı yanında Zn�+ artışına da neden 
olabildiği ve bu şekilde uyarılma-kasılma çiftlenimine (ECC) katkıda bulunabildiği 
vurgulanmıştır. Bu çalışmalara ek olarak, bir MMP-2 inhibitörü olan doksisiklin, 
diyabetli sıçanlara 4 hafta boyunca uygulanarak incelemeler yapılmış olup, 
doksisiklinin bilinen etki mekanizması dışında başka bir yolak üzerinden diyabetli 
sıçan kalbini hiperglisemi indüklü hasarlara karşı koruduğu ve özellikle ECC ile 
ilişkili parametreleri bu hasardan koruyabildiği ve bu koruyucu etkileri arasında bir 
tür antioksidan etkisinin de rol oynadığı gösterilmiştir.

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
Üniversiteler ve araştırma enstitüleri, İlaç sanayii
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Günümüzde diyabet gibi oksidatif stres içeren hastalıklarda Ca�+ 
homeostazının bozulmasına bağlı olarak kalbin mekanik ve elektriksel 
aktivitesinin bozulduğu gözönüne alındığında, bu bozuklukta Zn�+ 

homeostazındaki bozukluğun da rol oynayabileceği hipotezi güncel bir 
araştırma konusu olmuştur. Bu proje kapsamında, kardiyomiyositlerde 
Ca�+ ve Zn�+ arasında önemli bir etkileşmenin varlığı, bu etkileşmenin 

kalbin uyarılma-kasılma çiftlenimine olan etkisi, bu etkileşmede 
kardiyomiyositlerdeki oksidant stres düzeyinin katkısı, kardiyomiyositlerde 
olası depolar, matriks metalloproteinazlarla  Zn�+ arasındaki ilişki ve 
bu ilişkilerin diyabetik kardiyomiyopatideki rolleri incelenmiştir. Bu 
proje kapsamında uluslararası yüksek etki değerli dergilerde makaleler 
yayınlanmış ve toplamda 100’den fazla atıf almıştır.



108S036
Üner Tan Sendromuna Neden Olan ve 
İnsanda Kuadrupedal Yürüme, Serebellar 
Hipoplazi, Mental Retardasyon Yapan 
Genlerin Tanımlanması
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Bu proje kapsamında insanlarda beyin gelişimi ve 
dengenin oluşması ile ilgili üç adet gen, kalıtsal 
bir hastalık olan ve el-ayak üzerinde yürüme ile 
dikkat çeken Ünertan Sendromu incelenerek 
bulunmuştur. Türkiye’de ilk, dünyada ilkler 
arasında olmak üzere yeni nesil genom dizileme, 
nanobiyoteknoloji ve biyoinformatik yaklaşımları 
kullanılarak sonuç elde edilmiştir. 

İnsanlarda Tüm Genom 
Dizilemesi ile Kalıtsal 
Hastalık Geni bulunması

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Tayfun ÖZÇELİK 
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Prof. Dr. Nurten AKARSU

İnsanlarda kalıtsal hastalıklara neden olan mutasyonların bulunması, hedefe 
yönelik tedavilerin geliştirilmesi için bir başlangıç noktasıdır. Özellikle birden 
fazla bireyin etkilendiği geniş ailelerin DNA bankaları ileri genom teknolojileri ile 
incelendiğinde hücrelerin moleküler düzeyde işleyişi hakkında değerli bilgiler 
alınmaktadır. Bu proje kapsamında beyin ve beyincik gelişiminin etkilenmesi 
ile ortaya çıkan, ana klinik bulguları denge bozukluğundan kaynaklanan el-
ayak üzerinde yürüme ve mental retardasyon olan Üner Tan Sendromu’nun 
genetik kökenleri homozigotluk haritalaması ve yeni nesil genom dizilemesi ile 
araştırılmıştır. İşlevsel manyetik rezonans görüntüleme ile hastalıktan etkilenen 
bireylerin merkezi sinir sistemleri incelenerek yüksek çözünürlüklü beyin ve 
beyincik haritalaması yapılmıştır. Fare ve zebrabalığı model organizmalarında 
işlevsel incelemelerle hastalığa neden olan genlerin yer-zaman düzeyli anlatımı 
saptanmış, gelişimsel gen anlatım profilleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu proje 
sonucunda 9q bağlantılı VLDLR, 17p bağlantılı WDR81 ve 13q bağlantılı ATP8A2 
genlerinin insanlarda dengenin gelişmesinden sorumlu nöronal ileti yollarında 
ve özellikle Purkinje hücrelerinde etkili olduğu saptanmış, kalıtsal bir hastalığa 
neden oldukları bulunmuştur (OMIM224050, CAMRQ1; OMIM610185, CAMRQ2; 
OMIM615268, CAMRQ4).

Sağlık sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Başkent Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar
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Projenin ülkemizin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne yaptığı en 
önemli katkı; hastalık fenotipinin tanımlanmasından ilgili genlerin tüm 
genom dizilemesi ile bulunmasına kadar her aşamanın ülkemizde 
gerçekleştirildiği ilk örnek olmasıdır. Proje kapsamında, VLDLR-WDR81-
ATP8A2 dizilemesine dayanan DNA tanı testleri geliştirilmiştir. Nature, 
Science, Nature Genetics haber; National Academy of Sciences, USA ve 
European Society of Human Genetics basın bildirisi yayınlamıştır. National 
Geographic ve yüzlerce farklı web sitesi konuyu incelemiş; Le Monde, 
The Times, Washington Post, New York Times, Corriera della Sera gibi 

en önde gelen medya organlarında haber; BBC, PBS, NOVA kanallarında 
belgesel yapılmıştır. Uluslararası, etki faktörü yüksek dergilerde (Proc. 
Nat. Acad. Sci., Neurogenetics, Nat Genet., Genome Res., Ophthalmic 
Genet. , Eur. J. Hum. Genet.) 7 yayın yapılmış ve çok sayıda atıf alınmıştır. 
Proje yürütücüsü 2012 TÜBİTAK Bilim Ödülü ve doktora öğrencisi 
2010 Isabelle Oberlé Award almıştır. Proje kapsamında dört lisansüstü 
öğrenci yetiştirilmiştir. Ayrıca, sektöründe dünya lideri olan Roche ile 17. 
kromozomun tüm genom dizilemesini mümkün kılan biyoinformatik 
program yazılımı ve yakalama platformu geliştirilmiştir. 
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Süperparamanyetik Demir Oksit 
Nanoparçacıkların Manyetik Rezonans 
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Bu proje kapsamında ileride insan vücudunda 
istenen bölgelerin MR yöntemi ile görüntülenmesi 
amacıyla yeni nanoparçacıklar geliştirilmiştir. 
Bu malzemelerin özellikle kanserli bölgelerin 
tespitinde kullanılması beklenmektedir.

Hedefe Yönelik Manyetik 
Rezonans Görüntüleme 
Amaçlı Nanoparçacıkların 
Geliştirilmesi

Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Özgür GÜLER

Yüzey modifikasyonu yapılmış demir oksit nanoparçacıkların; manyetik ayrıştırma, 
programlanabilir ilaç iletim sistemleri, manyetik rezonans görüntüleme, 
hipertermik kanser tedavisi gibi pek çok farklı sahada kullanım alanı bulmaktadır. 
Proteinlerle işlevselleştirilmiş nanoparçacıklar, manyetik yöntemlerle kontrol 
edilebildiğinden sağlık uygulamaları için bir ilgi odağı olmuştur.
Biyomedikal uygulamalar için parçacık büyüklüğünün kontrolü, yüzey kimyası 
ve parçacıkların kararlılıkları önemlidir. Parçacık boyunu kontrol edebilmek için 
uygulanan yöntemler manyetik çekirdekleri organik moleküllerle kaplayarak 
kararlılığının sağlanmasını içermektedir. Diğer yandan seçimli etkileşimler için 
yüzey kaplaması sırasında hedef molekülü, yapısını bozmadan nanoparçacık 
yüzeyine bağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada, demir oksit 
nanoparçacıkların yüzey aktifleştirme reaksiyonlarında kullanılan kimyasalların 
konsantrasyonları ve çeşitleri değiştirilerek parçacık boyu, kararlılığı ve 
yüzey kimyası kontrol edilmiştir. Parçacık topaklaşması da engellenerek 
manyetik özelliklerin kontrol edilmesi sağlanmıştır. Kontrollü bir şekilde yüzey 
işlevselleşmesi gerçekleştirilen parçacıklara VEGFR reseptör proteini bağlanmış 
ve VEGF moleküllerine in vitro bağlanma tespit edilmiştir. Kontrollü yüzey kimyası 
sayesinde biyolojik moleküllerin nanoparçacıklara bağlanarak manyetik rezonans 
ile görüntülenmeleri mümkün olmuştur. Demir oksit nanoparçacıklarının 
süperparamanyetik özelliklerinden dolayı T2 contrast ajanı olarak MRI (Manyetik 
Rezonans Görüntüleme) amaçlı uygulaması denenmiştir.

Biyomedikal, sağlık, tıp, biyomühendislik

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans 
Araştırma Merkezi (UMRAM)
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Projenin sonuçları Journal of Materials Chemistry dergisinde 2011 
yılında yayınlanmıştır. Geliştirilen teknolojinin patent başvurusu 2010 

yılında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında bir yüksek lisans tezi 
yayınlanmıştır.
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Nitrik Oksit Sentaz Aktivitesinin 
Non-radyoaktif Ölçümü: Biyosensör 
Geliştirilmesi
Uluslararası Proje (İkili İşbirliği-Yunanistan)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Günay YETİK ANACAK
232 388 52 66
gunayyetik@gmail.com

Bu çalışma sonucunda, hem patolojik durumlarda 
NOS aktivitesi veya L-sitrüllinin ölçümünde hem 
de bu yolaklar üzerinden etki edecek yeni ilaç 
adaylarının geliştirilmesinde kullanılabilecek, 
çevre ve kullanıcı dostu olan ve elektrokimyasal 
aktiviteye dayalı ölçüm yapan yeni bir teknolojik 
ürün geliştirilmiştir.

Enzim Ölçümü için 
Çevre ve Kullanıcı Dostu 
Biyosensör Geliştirilmesi

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Günay YETİK ANACAK
Prof. Dr. Mehmet Emin Şengün ÖZSÖZ
Yrd. Doç. Dr. Saadet TÜRKSEVEN DI PASCOLI
Dr. Gönen ÖZŞARLAK SÖZER

Nitrik oksit sentaz (NOS) enzim ailesi tarafından üretilen nitrik oksit (NO) 
önemli bir sinyal molekülüdür. NOS aktivitesinin ölçümünde kullanılan yöntem 
radyoaktiviteye dayalıdır ve bu nedenle NOS aktivitesini ölçen kolay bir testin 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Tasarlanan biyosensör ile bazal ve uyarılmış 
eNOS (ACh) veya iNOS aktivitesindeki artış (LPS) veya NOS inhibitörleri 
veya endotelsizleştirmeye bağlı aktivitedeki azalış L-sitrüllindeki değişiklikler 
üzerinden ölçülebilmektedir. Bu biyosensör sadece NOS aktivitesi için değil, 
L-sitrüllinin marker olarak önemli olduğu patolojik durumlarda da kullanılabilir.
NO kardiyovasküler patofizyolojilerde, anjiyogenezde, inflamasyonda ve santral 
ve periferik sinir sisteminde rol alan çok önemli bir nörotransmitterdir. Endotelyal 
disfonksiyonun görüldüğü patolojik durumlarda NO miktarı veya üretimi 
azalmıştır. Patolojik durumları ve tedavilerini araştıran çalışmalarda, NO miktarı 
yerine NOS aktivitesinin ölçülmesi önemlidir. Çünkü;

• Nitrozilllenmiş proteinler gibi NOS kaynaklı olmayan nitratlar ölçülen NO 
miktarında yanlış pozitifliğe neden olur.

• Reaktif oksijen türleri (ROS), kardiyovasküler patolojilere eşlik eden bir 
durumdur. Hatta eNOS’un kendisi kenetsizlendiğinde NO yerine süperoksit 
radikali üretebilmektedir. Üretilen ROS, NO’in biyoyararlanımını daha da 
azaltmaktadırlar. Bu nedenle NO üretiminin mi yoksa biyoyararlanımının mı 
etkilendiğinin araştırılması önemli olduğu durumlarda NO miktarını değil, 
NOS aktivitesini ölçmek şarttır.

NOS aktivitesi, sadece hücrelerde raportör testle indirekt olarak, arjinin-sitrüllin 
dönüşümü üzerinden de ancak radyoaktif olarak ölçülebilmektedir. Bu nedenle 
projede NOS aktivitesini dokularda direkt ve kolayca ölçebilen çevre ve kullanıcı 
dostu bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Biyomedikal şirketler, araştırma laboratuvarları, tanı merkezleri, ilaç şirketleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Bu projede NOS aktivitesini kontrole kıyasla ölçebilecek biyoteknolojik 
bir ürünün geliştirilmesi sağlanmıştır. Bu ürün NOS aktivitesinin farklı 
patolojilerde, tedavilerde veya NOS aktivitesini değiştirmesi hedeflenen 
ilaç aday moleküllerinin araştırılması sırasında kullanılabilir. Daha önce NO 
ölçen biyosensörler olmasına rağmen, NO yerine NOS aktivitesini ölçmek 
bilimsel olarak son derece önemlidir. Ayrıca geliştirilen biyosensörle 
sitrüllin ölçülebilir. Özellikle romatoid artrit vb. sitrüllin miktarlarında artış 
görülen patolojik durumlarda tayin yöntemi olarak kullanılabilir.

Proje kapsamında ilk defa NOS aktivitesini ve sitrüllini elektroaktif olarak 
ölçen, çevre ve kullanıcı dostu bir biyosensör geliştirilmiştir. Geliştirilen 
biyosensörde kalem ucu kullanılmaktadır ve bu da ekonomik kazanç 
sağlamaktadır. Mevcut olan önceki radyoaktif yönteme göre hem 
ekonomik hem de çevre için tehdit oluşturmayan bir üründür.
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Kanser Tedavisinde Solid Tümörlere 
Lenfatik Hedeflendirme Amacıyla Lyp-1 
İçeren İlaç Taşıyıcı Nanosistemlerin 
Tasarımı ve In Vitro Değerlendirilmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. R. Neslihan Gürsoy
312 305 10 88
ngursoy@hacettepe.edu.tr 

Proje kapsamında lenfatik hedeflendirilmiş yağ 
bazlı nano ilaç taşıyıcı sistemler geliştirilmiştir. 
Tümör lenf damarlarına özgü lineer LyP-1 peptidi 
içeren bu sistemlerin meme kanseri hücre hattında 
etkin olduğu gösterilmiştir.

Kanser Tedavisi için 
Hedeflendirilmiş İlaç 
Taşıyıcı Nanosistemlerin 
Tasarımı ve 
Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. R. Neslihan GÜRSOY

Kanser tedavisinde amaç, kanser hücresinin selektif hedeflendirmeyle normal 
dokuları etkilemeden yok edilmesidir. Bu amaçla kullanılan yaklaşımlardan biri 
monoklonal antikorlarla hedeflendirmedir. Ancak antikorların büyük boyutları, 
immunojenisite ve stabilite problemleri, bu yaklaşımın en önemli sakıncalarıdır. 
Bu sebeple günümüzde peptidler gibi küçük yapılı biyoaktifler alternatif olarak 
kullanılmaktadır. Proje kapsamında, tümör lenf damarlarına spesifik LyP-1 
(CGNKRTRGC)’in lineer formu kullanılmıştır. Hazırlanan yağ bazlı nano ilaç taşıyıcı 
sistemlerin lenfatik alımı artırma özellikleri temel alınarak, lineer LyP-1 içeren 
SEDDS (Self Emulsifying Drug Delivery System) formülasyonları geliştirilmiş 
ve karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Formülasyonların hücre kültürü ile 
sitotoksisite ve biyoaktiviteleri değerlendirilmiş ve MDA-MB-231 meme kanseri 
hücre hattında biyoaktif oldukları gösterilmiştir. 

Sağlık sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Kanserin son yıllarda dünya çapında birçok ülkede ölüm nedenleri 
arasında ilk sıralara yükselmesi nedeniyle kanser tedavisi üzerine 
çalışmalar hız kazanmıştır. Proje, kanser teşhis ve tedavisinde güncel 
konulardan olan lenfatik hedeflendirmeyle ilgilidir. Proje doğrudan 
insan sağlığını ilgilendirdiğinden sonuçlarının insan/toplum sağlığına ve 
refahına, dolayısıyla ulusal ekonomiye katkısı büyüktür. Geliştirilen yağ 
bazlı formülasyonlar, teknolojik açıdan gelişime açık olduğundan yeni 
projelerle desteklenerek endüstriye uygulanabilirliğin artırılabilmesi söz 
konusudur. Aynı zamanda bu sistemlerin başka etkin maddelerle tekrar 

formüle edilerek farklı kanser türleri için de araştırmaların devam ettirilmesi 
olanağı mevcuttur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
yapılan patent başvurusu aracılığıyla da (Patent Başvurusu: TPE, No: 
2011/11743, Lipid-Based Nanocarrier Systems For Using Cancer 
Treatment-WO/2013/100869 A2, PCT/TR2012/000203) sistemin 
endüstriye uygulanabilirliğinin sağlanması için adımlar atılmıştır. Proje 
kapsamında ulusal ve uluslararası 6 adet yayın yapılmıştır. Proje ile 2.Ege 
Ar-Ge ve Teknoloji Günleri kapsamında düzenlenen patent yarışmasına 
katılım gerçekleştirilmiştir.
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Tüberküloz Tanısı için Biyosensörlerde 
Kullanılabilecek Aptamer Geliştirilmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Müslüm AKGÖZ
262 679 50 00 - 6600
muslum.akgoz@tubitak.gov.tr 

Proje kapsamında, verem hastalığının tanısını 
koymaya yarayan algılayıcı sistemlerde 
kullanılabilecek DNA aptamerleri geliştirilmiştir.

Tüberküloz Tanısı 
için Biyosensörlerde 
Kullanılabilecek Aptamer 
Geliştirilmesi

TÜBİTAK - Ulusal Metroloji Enstitüsü 
(UME)

Doç. Dr. Müslüm AKGÖZ
Prof. Dr. Tanıl KOCAGÖZ
Erkan MOZİOĞLU

Verem (tüberküloz), sıtma ve HIV gibi enfeksiyon hastalıkları ile benzer önem 
derecesine sahip olup dünya genelinde pek çok insanın ölümüne yol açmaktadır. 
Verem hastalığı, Mycobacterium tuberculosis adı verilen bir bakteri nedeniyle 
gelişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl milyonlarca kişiye M. tuberculosis 
bakterisinin bulaştığını ve yaklaşık iki milyon kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını 
kaybettiğini bildirmektedir. Ayrıca, her üç kişiden birinin de bu bakteriyi taşıdığı 
tahmin edilmektedir. M. tuberculosis bakterilerinin birçok ilaca karşı geliştirdikleri 
direnç sebebiyle verem, acil bir durum olarak çözüm beklemektedir. Hastalığın 
önlenmesinde ve tedavisinde ilk adım erken tanıdır. Bu nedenle, M. tuberculosis’i 
tanıyacak tanı araçlarının geliştirilmesi önemlidir. Proje, M. tuberculosis 
bakterisini özgün olarak tanıyan dirim algılayıcılarda (biyosensörlerde), algılayıcı 
molekül olarak kullanılabilecek DNA aptamerlerinin seçilmesini amaçlamıştır. 
Proje sonucunda, hem M. tuberculosis bakterisini özgün olarak tanıyabilen 
hem de önemli bir başka sorun olan zatürre hastalığının etkeni Streptococcus 
pneumoniae bakterisini özgün olarak tanıyabilen DNA aptamerleri geliştirilmiştir.

Sağlık ve biyoteknoloji sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Acıbadem Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
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Proje kapsamında, M. tuberculosis ve S. pneumoniae bakterilerine 
özgü DNA aptamerleri geliştirilmiş ve bu aptamerlerin DNA ardışımları 
için hem ulusal (2013/04224 ve 2013/06123) hem de uluslararası 
(PCT/EP2013/071003) buluş hakkı başvuruları yapılmıştır. Ayrıca, 

proje kapsamında, bir doktora bir de yüksek lisans tez çalışması 
tamamlanmıştır. Elde edilen DNA aptamerlerinin kullanılacağı yeni tanı 
araçlarının geliştirilmesi ve bunların ticari ürünlere dönüştürülmesi 
tasarlanmaktadır.
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99mTc ile İşaretli Antibiyotiklerin 
Enfeksiyon ve Enflamasyon Odaklarını 
Görüntüleme Potansiyellerinin 
Araştırılması
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Makbule Aşıkoğlu 
232 311 19 63
makbule.asikoglu@ege.edu.tr

Enfeksiyon hastalıklarının, erken evrede teşhisine 
imkan verecek yeni radyofarmasötikler geliştirildi.

Enfeksiyon Hastalıklarının 
Tanısı için Geliştirilen 
İlaçlar

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Makbule AŞIKOĞLU 
Prof. Dr. Hayal ÖZKILIÇ
Prof. Dr. Mine HOŞGÖR LİMONCU
Prof. Dr. Semin AYHAN

Bu çalışmada, günümüzde klinik uygulamada dünya çapında önemli bir sorun 
oluşturmakta olan enfekte ve enfekte olmayan enflamatuar hastalıkların 
erken evrede, hızlı ve doğru teşhisine imkan verecek yeni bir radyofarmasötik 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde oldukça sık görülen 
enfeksiyon hastalıklarının teşhisi; enfeksiyonsuz enflamasyon ya da 
enflamasyonsuz enfeksiyon varlığında oldukça güçleşmektedir. Gecikmiş tanı 
ise; tedavi masrafinı, tedavi süresini, mortalite ve morbidite riskini önemli ölçüde 
arttırmaktadır. Bu gibi durumlarda mikroorganizmalarla etkileşerek enfeksiyon-
enflamasyon odağı ayrımını yapabilecek ajanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
nedenle, radyoişaretli antibiyotiklerin görüntüleme amaçlı kullanılması oldukça 
umut verici bir yaklaşımdır. Bu projede de 99mTc ile işaretli antibiyotiklerin 
geliştirilmesi, enfeksiyon odaklarını görüntüleyebilme, enfeksiyon-enflamasyon 
odaklarını birbirinden ayırabilme potansiyellerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Böylece kas-iskelet sistemi enfeksiyonları, sebebi belli olmayan ateş, abdominal 
enfeksiyonlar, vasküler enfeksiyonlar ve özellikle immün sistemi baskılanmış 
hastalarda pulmoner enfeksiyonlar gibi hastalıkların erken evrede doğru teşhisi 
ile mortalite riski ve tedavi maliyetinin önemli ölçüde azaltılması düşünülmektedir.
Proje kapsamında enfeksiyon hastalıklarının erken evrede teşhisine imkan 
verecek yeni radyofarmasötikler, radyofarmasötiklerin kullanıma hazır liyofilize 
kitleri geliştirilmiştir.

Sağlık sektörü, ilaç ve radyofarmasötik üretimi yapan firmalar, nükleer tıp 
departmanları

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Proje üzerinden uluslararası, etki faktörü yüksek bir dergide yayın 
yapılmıştır. Proje kapsamında nükleer tıp departmanlarının enfeksiyon-
enflamasyon odağı görüntüleme çalışmalarında kullanmak amacıyla üç 
farklı radyofarmasötik ve kullanıma hazır liyofilize kitleri geliştirilmiştir. 
Hazırlanan liyofilize kitler ile yapılan kalite kontrol çalışmalarına göre kitlerin 
steril, pirojensiz, hipertonik olduğu, uygun miktarlarda etken ve yardımcı 
madde içerdiği, bir yıldan uzun süre stabilitesini koruduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca kitlerin işaretleme süresinin kısa (15 dakika) olması, hazırlama 
sonrasında saflaştırma basamağına ihtiyaç duyulmaması, yüksek 
işaretleme verimi (> %90) ve enfeksiyon odağında yüksek tutulum oranına 
(> 2.0) sahip olması nedeni ile hazırlanan radyofarmasötikler Nükleer 

Tıp Departmanlarında enfeksiyon hastalıklarının teşhisinde kullanıma 
uygundur. Proje kapsamında ‘Sefotaksim sodyum antibiyotiğinin 
99m-Teknesyum radyonüklidi ile işaretlenmeye hazır liyofilize kitinin 
hazırlanması’ konusunda patent başvurusu yapılmış, şekilsel onay 
ve erken yayın onayı alınmıştır. Proje kapsamında “Biodistribution 
of Technetium-99m Doxycycline Hyclate” başlıklı çalışma ile “8th 
Nanoscience and Nanotechnology” kongresinde “The FABAD Young 
Scientist Award” ve “Outstanding Research Award” ödülleri alınmıştır. 
Ayrıca bu çalışmayla “Üniversiteden Sanayi’ye Sağlıkta İnovasyon” 
toplantısında “Poster Ödülü” alınmıştır.
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Gonadotropin İnhibitör Hormonun (GnIH) 
Gonadotropik Serbestleştirici Hormonun 
(GnRH) Salgılanması Üzerindeki 
Etki Mekanizmasının İmmortalize 
Hipotalamus GnRH Nöronlarında In Vitro 
Araştırılması
1001 - Araştırma Projesi
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Prof. Dr. Haluk KELEŞTİMUR
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Üreme faaliyetinin düzenlenmesinde beynin 
hipotalamus bölgesinden salgılanan gonadotropin 
inhibitör hormon (GnIH) adı verilen yeni bir hormon 
önemli bir rol oynamaktadır.

Ergenliğe Geçişi 
Düzenleyen Yeni Bir 
Hormon: GnIH

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk KELEŞTİMUR
Prof. Dr. Selim KUTLU
Doç. Dr. Mete ÖZCAN

İnsan ve genel olarak canlılar dünyasında üreme faaliyetlerinin başlaması ile 
karakterize olan ergenlik dönemine geçişin mekanizması, moleküler düzeyde 
henüz tam olarak anlaşılmış değildir. Bundan dolayı, ergenlik ile ilgili klinikte 
karşılaşılan rahatsızlıkların tedavisinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ergenlik 
döneminin erken başlaması erkek ve kız çocuklarında davranış bozukluklarına 
ve kadınlarda ileriki yaşlarda meme kanseri, erkeklerde ise testis kanseri riskinin 
artmasına yol açabilmektedir. Gecikmesi ise ailelerde endişeye ve tedavi 
konusunda erken müdahaleden kaçınılması durumunda hayat boyu fertilitenin 
yok olmasına yol açabilir. Üreme faaliyetlerini düzenleyen biyolojik sistem 
hipotalamus-hipofiz-gonadal sistemdir. Bu sistemin ergenlik dönemine yakın 
yeniden uyarılmasını sağlayan, beynin hipotalamus bölgesinde gonadotropik 
serbestleştirici hormon (GnRH) nöronlarından aralıklı (pulsatil) tarzda GnRH 
salgılanmasındaki artıştır. GnRH salgılanmasında artış meydana gelmesinde 
beynin hipotalamusunda belirli nöron grupları tarafından sentezlenen kisspeptin 
başlıca rolü oynamaktadır. Son yıllarda ergenlik döneminin erken başlamasını 
engelleyici bir etkiye sahip olan hipotalamusta sentezlenen gonadotropin inhibitör 
hormon (GnIH) adı verilen yeni bir hormon bulunmuştur. Proje kapsamında 
GnIH’nın GnRH salgılanması üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma 
sonucunda elde edilen bulgular, öncelikle GnRH salgılanmasının özeliklerinin 
anlaşılması yönünden önemli bir bilimsel katkı sağlayacaktır.

Hastaneler, ilaç şirketleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Proje sonuçları, yeni keşfedilmiş GnIH’nin erken veya gecikmiş puberte, 
hipotalamik hipogonadizm, menapoz, polikistik over sendromu gibi 
üreme bozukluklarının tedavisinde ve gebelikten korunmada kullanılma 
potansiyelinin belirlenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Aynı 
zamanda GnRH salgılanmasını düzenleyen mekanizmaların açıklığa 
kavuşturulmasını amaçlayan yeni çalışmalarda GnIH’nin dikkate 

alınmasının yararlı olacağını göstermektedir. Proje çalışmalarından 
elde edilen veriler şimdiye kadar iki uluslararası ve bir ulusal toplantıda 
bildiri olarak sunulmuş olup, uluslararası bir dergide yayın yapılmıştır. 
Projede görev alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri bundan sonraki 
çalışmalarına ışık tutacak önemli kazanımlar elde etmişlerdir.



111S307
Plastik Ambalajlardan Sıvı Gıdalara 
Geçen Ftalatların Belirlenmesi, Obezite ve 
Derecesi ile İlişkisinin İncelenmesi
1002 - Hızlı Destek

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Şana SUNGUR
535 468 15 51
sanasungur@hotmail.com

Plastik şişelerde satışa sunulan maden suyu, 
limonata, gazoz, kola gibi içeceklerde bulunan 
ftalat miktarları Türk Gıda Kodeksi’nin belirlediği 
limitlerin altında, zeytinyağlarında bulunan ftalat 
miktarları ise belirlenen sınırların çok üzerinde 
bulunmuştur. Son kullanma tarihi yaklaşan 
ürünlere daha fazla ftalatın geçtiği saptanmıştır. 
Kan ve idrar örneklerinde saptanan ftalat miktarları 
ile beden kitle indeksi ve bel çevresi arasında 
kuvvetli bir korelasyonun olduğu belirlenmiştir.

Plastik Ürünler Obeziteyi 
Tetikliyor

Mustafa Kemal Üniversitesi 

Prof. Dr. Şana SUNGUR 
Doç. Dr. Cumali GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. İhsan ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. Nigar YILMAZ

Bu projede; plastik şişelerden sıvı gıdalara (maden suyu, limonata, gazoz, kola, 
zeytinyağı) geçen ftalatların miktarları belirlenmiş, belirlenen miktarlar Türk 
Gıda Kodeksi’nde yer alan gıdalarda bulunmasına izin verilen sınır değerlerle 
karşılaştırılmıştır. Projede, farklı yaş (17-62) ve farklı cinsiyetteki kişilerin boy, 
kilo ve bel çevreleri ölçülmüş, kan ve idrarlarındaki ftalat seviyeleri belirlenmiş, 
bireylerin idrar ve serumlarında saptanan toplam ftalat düzeyleri ile beden kitle 
indeksi ve bel çevresi arasındaki korelasyonlar belirlenerek, saptanan ftalatların 
obezite ve derecesi ile ilişkisi incelenmiştir. Yurt dışında, plastik şişelerde bulunan 
sıvı gıdalara geçen sağlık açısından son derece zararlı endokrin bozucularla ve 
bu endokrin bozucuların oluşturduğu hastalıklarla ilgili giderek artan çalışmalar 
yapılırken, ülkemizde bu konularda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu 
kapsamda, ülkemizde gerçekleştirilen ilk çalışma olması nedeniyle büyük önem 
taşımaktadır.

Kimya, gıda ve sağlık sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Projeden elde edilen sonuçlara göre, ftalatların adipojenik olduğu ve bu 
sebeple obeziteyi tetiklediği düşünülmektedir. Toplumumuz, sıvı gıdalara 
geçen ftalat miktarlarının artması nedeniyle, plastik şişelerdeki ürünleri 
almak yerine, cam şişelerdeki ürünleri almaları; satın alınan ürünlerde son 
kullanma tarihlerini göz önünde bulundurmaları; koruyucu madde olarak 
sodyum benzoat ve potasyum sorbatı bir arada içeren ürünleri tercih 
etmemeleri konusunda bilinçlendirilecektir. Bundan sonra yapılacak olan 
çalışmalarda insülin, kortizol, leptin gibi adipokinler başta olmak üzere 
hormonların tamamının ftalat konsantrasyonları ile ilişkisinin araştırılması 

yerinde olacaktır. Aynı zamanda obezite ve ftalat arasındaki ilişkinin 
moleküler olarak araştırılması gerekmektedir. Böylece son yıllarda tüm 
dünyada büyük bir artış gösteren ve beraberinde önemli ve ölümcül 
birçok hastalığa neden olan obezite epidemisi ile ftalatların ilişkisinin 
incelenmesi bu hastalıklar ve önleyici tıp açısından önemlidir. Ayrıca bu 
çalışma, obezite komorbiditeleri ve farklı hastalıklarla ftalatların ilişkisini 
saptamak amacıyla benzer çalışmaların yapılması için bir örnek teşkil 
edecek ve ülkemizde yapılan bu ilk çalışmaya katkı sağlayacaktır.
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104K098 
Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamlarında 
Oluşan Bilişsel Aktivitelerin Göz 
Hareketlerini İzleme Yöntemi ile Dinamik 
Gerçek Zamanlı Değerlendirilmesi 
ve Farklı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri 
Tasarımının bu Aktiviteler Üzerindeki 
Etkileri Araştırma Projesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY
312 210 36 83
kursat@metu.edu.tr

Bu projede, bilgisayar sistemlerini kullanan kişilerin 
göz hareketleri takip ve kayıt edilerek bilgisayarları 
nasıl kullandıkları ve nerelerde zorlandıklarının 
ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

Gözler Yalan Söylemez. 
Bilgisayar Sisteminin 
İyisini Gözünden Anlamak 
için

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY

Bu projede, bilişim ve iletişim teknolojileri (BİT) tabanlı, öğrenme ortamlarındaki 
bilişsel etkinlikleri etkileyen faktörleri keşfetmek için göz hareketlerini izleme 
tabanlı araştırmalar gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu araştırma etkinliğinin sonunda, e-öğrenme sistemlerinin uygulamalarına 
yönelik yol gösterici birtakım kurallar ya da öneriler yanında, etkin ve verimli olan 
e-öğrenme sistem prototiplerinin yapılması olanaklı olmuştur.

Yapısı itibariyle Türkiye’deki ilk sistem olması nedeni ile diğer araştırma kurumları 
için de bir örnek oluşturmuş, daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 
kurulu bu sisteme benzer sistemler diğer üniversitelerde ve özel şirketlerde de 
kurulmuştur.

Eğitim, savunma, bilişim sektörleri ve ilgili kamu kurumları

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Bilişsel aktivitelerin göz hareketlerini izleme yolu ile analiz edilmesi 
konusunda akademik yayınlar yapılmış, lisansüstü düzeyde tezler 
yazılmıştır.



106K347 - 109K525
Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim 
Ekolojileri I-II 
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Nazlı BAYDAR
212 338 15 13
nbaydar@ku.edu.tr

Bu araştırmada, Türkiye’deki çocukların erken 
çocukluk döneminden ilköğretimin ilk iki yılına 
kadar geçen süreçte, aynı çocuk ve aileleri 5 
yıl boyunca takip edilmiştir. Çocukların sosyal, 
duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerine etkisi 
olabilecek tüm faktörler (anne-çocuk, baba-çocuk, 
aile-çocuk, anne-aile, anne-baba, yuva/anaokulu/
okul ve mahalle etkileri) incelenmiştir. Bulgular, 
çok az sayıda çocuğun okul öncesi eğitim aldığı 
ülkemizde, okul hayatına hazır hale gelmekte 
özellikle annelerin ve annelere destek verebilecek 
tüm kişilerin ne kadar önemli bir rol oynadığını 
göstermektedir.

Çocuklarımızı Okul 
Hayatına Hazırlayan 
Unsurlar Nelerdir?

Koç Üniversitesi

Doç. Dr. Nazlı BAYDAR
Prof. Dr. A. Aylin KÜNTAY
Doç. Dr. Fatoş GÜKŞEN
Yrd. Doç. Dr. R. Zeynep CEMALCILAR
Yrd. Doç. Dr. A. Bilge YAĞMURLU

Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri (TEÇGE) çalışması, çocukların 3 ile 
7 yaş arasında her alandaki gelişimlerini takip eden çok kapsamlı bir araştırmadır. 
Bu proje ile gelişim kuramları ışığında belirlenen ve gelişime etki yapması beklenen 
anne-çocuk, baba-çocuk, aile-çocuk, anne-aile, anne-baba, yuva/anaokulu/
okul ve mahalle düzeyinde etkileşimleri kültüre duyarlı olarak detaylı bir şekilde 
ölçülmektedir. Gelişim ekolojileri, çocuğun erken dönemdeki bilişsel, sosyal ve 
duygusal gelişimine etki eden hemen hemen tüm sosyal-çevresel unsurları 
içerir. Çocukların ekolojileri ile olan etkileşimlerinin anlaşılması hem gelişim 
biliminin temel bir sorusudur hem de etkin eğitim ve müdahale programlarının 
oluşturulması için gereklidir. Bu bağlamda, TEÇGE araştırmasının amaçladığı ve 
ulaştığı iki hedefi vardır: (1) Türkiye’de erken çocukluk gelişim yörüngeleri ve erken 
çocukluk gelişim ekolojileri üzerine nitel ve nicel veri toplanması; ve (2) toplanan 
verilerin analizi ile Türkiye’de erken çocukluk gelişim ekolojilerinin erken çocukluk 
gelişim yörüngeleri üzerine etkilerinin saptanması. Hedeflenen bu etkileşim 
süreci ancak boylamsal bir tasarım ve bilimsel olarak belirlenmiş ve Türkiye’deki 
tüm çocuklara istatistiksel olarak genellenebilecek ulusal bir örneklem ile 
çalışılabilir. TEÇGE I projesi, çocukların 3 yaştan 7 yaşın sonuna kadar izlendiği, 5 
yıllık boylamsal araştırmanın pilot çalışması dahil ilk üç yılını, TEÇGE II projesi ise 
son üç yılını kapsamıştır. Katılımcılar, Türkiye’yi temsil eden 19 il, 33 mahalle ve bu 
mahallelerde oturan 1.052 çocuk ve ailelerinden oluşmaktadır. 

Sivil toplum kuruluşları, eğitim sektörü, Dünya Bankası, UNICEF, Milli Eğitim 
Bakanlığı, ilköğretim kuruluşları, aile danışmanları

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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TEÇGE araştırması, Türkiye’deki çocukların gelişimini destekleyen ve 
bu gelişim için risk oluşturan durumların anlaşılmasına büyük katkıda 
bulunmuştur. Gelişimi destekleyen ve gelişim için risk oluşturan 
nedensel süreçlerin incelenmesi ile erken çocukluk politikaları ve 
müdahaleleri etkinleştirilebilir. Bu da Türkiye’nin en önemli kaynağı olan 
insan potansiyelini geliştirmek için önemli bir adımdır. Aynı zamanda 
çalışmanın tüm veri ve ölçümlerini, isteyen tüm araştırmacılara internet 
üzerinden sunarak Türkiye’de gelişim biliminin gelişmesi için bir altyapı 
oluşturulmuştur.

TEÇGE araştırması, lisans ve lisansüstü öğrenciler için uygulamalı 
araştırma olanakları sağlamıştır. Çeşitli üniversitelerden ve liselerden 
TEÇGE projesinde öğrenci asistanı olarak bugüne kadar 50 kadar öğrenci 
çalışmıştır. TEÇGE projesi ve verilerine dayanarak yapılan araştırmalar 
yeni araştırma fikirlerine de kaynak oluşturmuştur. TEÇGE verileri ile 8 
yüksek lisans tezi yazılmış, 1 doktora tezi yazılmaktadır. Bir kitap bölümü 
yayınlanmış, uluslararası dergilerde yayınlanmak üzere 2 makale yayına 
kabul edilmiştir.



107K039
Dijital Oyun Kültürü ve Türkiye’de 
Gençliğin Internet Cafe Kullanım 
Pratikleri: Çevrim İçi ve Çevrim Dışı Kimlik 
Egzersizleri, Hareketsiz Toplumsallaşma 
ve Sanal Kariyer Yapma-Ankara’da 
Etnografik Alan Çalışması
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Mutlu Binark
312 246 66 52
binark@baskent.edu.tr - mbinark@gmail.com

Bu etnografik çalışma, bir yandan Türkiye’de dijital 
oyun endüstrisinin varlığını, tarihi, ekonomik ve 
kültürel bir bağlam vurgusu içinde ele almakta, 
oyun geliştirim sürecinin sorunlarını irdelemekte 
bir yandan da gençlerin internet kafelerde 
oyun oynama nedenlerini ve farklı biçimlerini 
incelemektedir. Proje, yeni medya okuryazarlığı 
kavramını ve bileşenlerini dijital oyun oynama 
özelinde ele almakta ve geliştirmektedir. 

Dijital Oyun Üretmek de 
Oynamak da Ciddi İştir!

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu BİNARK
Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN

Bu çalışma ile dijital oyun endüstrisinin mevcut durumu ekonomi politik kuram 
temelinde saptanmış olup Türkiye’de üretilen dijital oyunların tarihçesi yazılmış, 
dijital oyun terminolojisi Türkçeleştirilmiş, “yaratıcı endüstri olarak” oyun 
endüstrisinin gelişmesi için farklı aktörlerin görüşleri ele alınarak bir yol haritası 
çıkartılmıştır. Türkiye’de ilk kez dijital oyun geliştirmek isteyenler için kapsamlı 
bir rehber, projenin çıktısı olarak hazırlanmıştır. Projenin amacı, gençlerin oyun 
oynama pratiklerini dijital okuryazarlık kavramıyla tartışmak için yeni bir zemin 
oluşturmaktır. Dijital oyun oynama pratiklerinin de tek boyutlu olmadığı, farklı 
oyun türlerine göre çeşitli oyuncu çeşitleri olduğu ortaya konmuş, yeni medya 
okuryazarlığı temelinde oyun-oyuncu ilişkisinin kavranması gereği ilk kez 
bu çalışmada önerilmiştir. Bu çalışma ile gençlik kültürünün bir mekanı olan 
internet kafeler, iletişim sosyolojisinin kavramları ile ele alınmıştır. İnternet 
kafelere ilişkin özellikle geleneksel medyada üretilen olumsuz etiketlemenin 
aksine bu araştırma, mekanın ve oyun oynama pratiklerinin dijital okuryazarlık 
kavramı temelinde olanaklarını görmeye ve göstermeye çalışmıştır. Ankara 
mikro ölçeğinde İnternet kafelerde yapılan görsel kayıtlardan bir fotoğraf sergisi 
ve slayt gösterisi hazırlanmış ve çeşitli ortamlarda sergilenmiştir. Bu projenin 
önemi, gençlere yönelik korumacı ve kollamacı bakış açısı yerine, yurttaş eğitimi 
temelinde, yeni medya ortamının ve bu çalışma özelinde dijital oyunların dijital 
okuryazarlığın geliştirilmesi için bir olanak olabileceğini ortaya koyan kapsamlı 
araştırma bulguları sağlamasıdır.

Oyun geliştiriciler, internet kafeler, Türkiye Dijital Oyun Federasyonu, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, MEB, TİB, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ATOM, iletişim 
fakülteleri, dijital oyun yüksek lisans programları, medya kuruluşları

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Bu proje sonucu çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın yapılmıştır. 
Projenin çıktılarının paylaşıldığı ve halen varlığı devam eden www.
dijitaloyun.wordpress.com adlı blog aracılığı ile bilimsel bulguların ve 
kanaatlerin paylaşımı, yayılımı ve projenin sürdürülebilirliği sağlanmıştır. 
Proje ayrıca genç bilim insanlarını saha çalışmasında hem nitel araştırma 
eğitimi vererek hem de araştırmaya dahil ederek desteklemiştir. Ek olarak, 
projenin alan çalışmasının çeşitli evrelerinde yardımcı görev alan Harun 
YILDIZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent bünyesinde kurulan 
Animasyon ve Oyun Teknolojileri Merkezi’nde, önce oyun geliştirici 
olarak eğitim almış, şu anda da KOSGEB bünyesindeki bir şirkette oyun 

geliştirmekte ve Sanayi Bakanlığı’nın Ar-Ge desteğinden yararlanmaktadır. 
Proje kapsamında, yazılan bir akademik üretime dijital oyun endüstrisinden 
önemli figürler dahil edilerek, endüstri ve akademi iş birliği temin 
edilmiştir. Proje süresince ve akabinde Türkiye’de dijital oyun endüstrisine 
yatırım yapan veya yapmak isteyen, bu endüstriyel üretim süreci ile ilgili 
akademik bilgi temin etmek isteyen çeşitli kurumlara akademik destek 
verilmiştir. Proje ekibi Türkiye’de Dijital Oyun Federasyonu’nun kurulması 
çalışmalarına bilimsel destek vermiştir. Proje, Türkiye’de dijital oyun 
yüksek lisans programlarının açılmasına vesile olmuştur. 



109K179
Türkiye’de Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve 
Yerel Demokrasi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ömer ÇAHA
212 383 70 70 - 3183
omercaha@yahoo.com

Türkiye’de kadın örgütlerinin yerel düzeydeki 
katılımını ölçen proje, kadın örgütlerinin 
performansının yanı sıra yerel yönetim birimlerinin 
bu örgütlere hangi ölçüde müsait bir zemin 
oluşturduklarını incelemiştir. Türkiye’nin yedi 
ilinde yetmiş farklı kadın sivil toplum örgütünü 
konu edinen projenin bulgularına göre kadın 
örgütleri, yerel düzeydeki karar mekanizmalarına 
etkin bir katılım sergileyememektedirler. Bu da 
büyük ölçüde yerel yönetim birimlerinin (valilikler, 
kaymakamlıklar, büyükşehir belediyeleri, il 
ve ilçe belediyeleri) konuya yeteri kadar ilgi 
göstermemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Yerelde Tango: Kadın 
Örgütleri ve Yerel 
Demokrasi

Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer ÇAHA
Doç. Dr. Havva ÇAHA

Bu çalışmanın konusunu, Türkiye’nin yedi bölgesinde faaliyet gösteren 
değişik kesimden kadın kuruluşlarının yerel karar mekanizmalarına ilişkin 
tutumları oluşturmaktadır. Araştırma, kadın örgütlerinin, yerel düzeydeki katılım 
performansından hareketle yerel demokrasinin gelişmesinde oynadıkları rol 
üzerinde durmaktadır. Kadın örgütlerinin yerel düzeydeki katılımına ilişkin 
tutumları, “yerel karar mekanizmalarına katılım”, “siyasete katılım”, “örgütlü 
faaliyetlere katılım” ve “toplumsal duyarlılık faaliyetlerine katılım” olmak üzere 
dört noktada incelenmiştir. Kadın örgütlerinin, yerel karar mekanizmalarına 
katılım konusunda belediyelerin tutumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı 
etkin bir rol oynayamadıkları tespit edilmiştir. Siyasete katılım bağlamında kadın 
örgütlerinin, genel olarak siyasete ve siyasi partilere karşı mesafeli durdukları 
gözlenmiştir. Kadın kuruluşları, farklı siyasi görüşten kadınları bünyelerinde 
barındırdıkları için siyasi bir kimlik kazanmaktan özenle uzak durmaktadırlar. 
Örgütlü faaliyetler bağlamında, kadın sivil toplum örgütlerinin, dikkate değer 
biçimde başarılı bir performans sergiledikleri görülmektedir. Kadın kuruluşlarının, 
kendileriyle bağlantılı kadınları bu bağlamda mobilize ettikleri ve kendilerinde 
kadın sorunlarına karşı belli bir bilinç ve duyarlılık uyandırdığı anlaşılmaktadır. 
Kadın örgütlerinin, toplumsal duyarlılık konusunda da başarılı bir performans 
sergiledikleri tespit edilmiştir. Kadın örgütleri, özellikle kişisel gelişim, bilinç 
uyandırma, mesleki eğitim ve kadın sağlığı konularında önemli çalışmalar yaparak 
kadınları bu alanlara yönlendirmektedirler. Kadın kuruluşları, kadınlar arasında 
önemli bir gönüllü kitlesini harekete geçirerek onları değişik alanlarda toplumsal 
hizmetler üstlenmek üzere motive etmektedir.

Siyasi partiler, kadın örgütleri, sivil toplum örgütleri, sosyal hareketler, 
akademisyenler, ulusal ve uluslararası araştırmacılar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:omercaha@yahoo.com


ARDEB Başarı Öyküleri 182     183

Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Projeden bir Türkçe kitap (Yerelde Tango: Kadın Örgütleri ve Yerel 
Demokrasi, Ankara: Orion Yayınları, 2012.), bir adet uluslararası alan 

endeksli dergilerde yayınlanan makale, iki adet uluslararası konferanslarda 
tebliğ olmak üzere dört yayın yapılmıştır. 



108K027
Türkiye’de Perakende Tedarik Zinciri 
Envanter Sistemlerinin Belirsizlik Altında 
Yönetimi için Planlama Modelleri ve 
Çözüm Yöntemleri 
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ş. Armağan TARIM
312 305 11 15
armtar@yahoo.com

Bu proje, perakende tedarik zincirleri için belirsizlik 
altında envanter planlaması sorununu ele 
almıştır; bu çerçevede talep belirsizliği altında 
beklenen maliyetleri azaltmaya dönük tedarik 
zinciri envanter politikaları tanımlanmış, politika 
parametrelerinin hesaplanmasında kullanılacak 
yeni tedarik zinciri envanter modelleri kurulmuş 
ve kurulan modellerin etkin şekilde çözümü için 
algoritmalar geliştirilmiştir.

Türkiye’de Perakende 
Tedarik Zinciri Envanter 
Sistemlerinin Belirsizlik 
Altında Yönetimi için 
Planlama Modelleri ve 
Çözüm Yöntemleri

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ş. Armağan TARIM
Prof. Dr. Brahim HNICH
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül TAŞ

Bu proje, tedarik zinciri envanter yönetimi alanında önemli teorik sorulara cevap 
aramanın yanında, ülkemizin en dinamik ve hızlı büyüyen sektörlerinin başında 
yer alan perakende sektöründe verimlilik artışına dönük yeni teknolojilerin ve 
stratejilerin geliştirilmesini amaçlamıştır. Tedarik zinciri yönetimi alanındaki 
araştırma faaliyetlerinin uygulamada sonuç alabilmesi için iş dünyasının çevresini 
tanımlayan temel unsurları dikkate alması gereklidir. Bu çerçevede, belirsizlik 
günümüz iş dünyasını tanımlayan en kritik faktörler arasındadır ve tedarik zinciri 
yönetimi araştırmalarının merkezinde olmalıdır. Belirsizliğin planlamacılar için 
karmaşıklık yaratan bir faktör olduğuna dair fikir birliği bulunmasına rağmen 
mevcut planlama sistemleri veri için nadiren belirlenimsiz (non-deterministic) 
yaklaşım kullanmaktadır. Bu proje, perakende tedarik zincirleri için belirsizlik 
altında envanter planlaması sorununu ele almıştır. 

Perakende sektörü
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Tedarik zinciri yönetimi alanındaki araştırma faaliyetlerinin uygulamada 
sonuç alabilmesi için belirsizlik gibi iş dünyasının çevresini tanımlayan 
temel unsurları dikkate alması gereklidir. Bu proje, perakende tedarik 
zincirleri için belirsizlik altında envanter planlaması sorununu ele almıştır. 
Tedarik zinciri envanter araştırmalarının uygulamada beklenen etkiyi 
gösterebilmesi için büyük ölçekli stokastik karar problemlerinin çözülmesi 

gerekmektedir. Ancak küçük boyutlu stokastik problemler bile hesaplama 
bakımından zorluklar taşımaktadır. Bu kapsamda, talep belirsizliği altında 
beklenen maliyetleri azaltmaya dönük tedarik zinciri envanter politikaları 
tanımlanmış, politika parametrelerinin hesaplanmasında kullanılacak 
yeni tedarik zinciri envanter modelleri kurulmuş ve kurulan modelleri etkin 
şekilde çözmek için algoritmalar geliştirilmiştir.



108K202 
Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Din
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT 
216 626 10 50 - 2596
bahattinaksit@maltepe.edu.tr

Türkiye’de dinin sosyal anlamı nedir? İnsanlar dine 
nasıl bakıyorlar, dini nasıl yaşıyor ve algılıyorlar? 
Bu araştırma, Türkiye’de dinin yorumu ve pratiğinin 
inanç, ibadet, ekonomi, siyaset ve toplumsal 
cinsiyet alanında aşağıdaki beş gerilim ekseninde 
ve sürekli değişken ve akışkan bir şekilde devam 
ettiğini göstermektedir: (1) Kutsal ve dünyevi 
arasındaki gerilim, (2) Kamusal ve özel alan 
arasındaki gerilim, (3) Kutsal metin ve gündelik 
hayat arasındaki gerilim, (4) Dinsel bilgi ve bilimsel 
bilgi arasındaki gerilim, (5) Geleneksellik ve 
modernlik arasındaki gerilim.

Türkiye’de Dindarlık 

Maltepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT 
Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK

Araştırmanın öncelikli hedefi, en genel düzeyde ülkemizdeki toplumsal yapı ile 
dinin ilişkisini temel toplumsal kategoriler olan ekonomi, siyaset ve toplumsal 
cinsiyet eksenleri üzerinden anlamaya çalışmaktır. Daha özel olarak ise 
araştırma, konuyla ilgili literatürün üzerinde durduğu önemli bir eksen olan elit 
İslam - halk İslamı ikiliği ya da farklılığı çerçevesinde ülkemizde seçkin kesimler 
ve halk tabakasınca farklı biçimlerde yaşanan dinsel hayatı hem bireysel hem de 
toplumsal boyutları etrafında ve toplumsal cinsiyet, aile yapıları, siyasal tercihler 
ve iktisadi alandaki ilişkilere etkisi üzerinden analiz etmiştir. Araştırma ile İslam’ın 
deneyimlenmesi ile ilgili olarak literatürde kendini belirli ikilikler (seçkinlerin 
İslamı’na karşı halk İslamı/gündelik olana karşın uhrevi olan/geleneksele karşı 
modern değerler/özel alana karşı kamusal alan/kitabi dine karşı yaşanan din/ 
dinsel bilgiye karşı bilimsel bilgi) etrafında ortaya konan yaklaşımların ötesine 
geçerek bu ikilikleri yaratan gerilimleri ve bu gerilimleri tetikleyen faktörleri, bu 
gerilimlerin ne şekilde tezahür ettiği, farklı grupların bu gerilimleri hangi boyutları 
ile yaşadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, üç ilde ikişer ay süren katılımlı 
gözlemler, sekiz ilin kent merkezi ve köylerinde 238 adet derinlemesine görüşme 
yapılmıştır. Son aşamada ise Türkiye’yi temsil edecek şekilde 25 ilin kent ve 
köylerinde 18 yaşın üstündeki 1538 kişiye anket uygulanmıştır.

Akademiler, enstitüler, üniversiteler, basın yayın kuruluşları, STK’lar, kamu kurum 
ve kuruluşları 
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İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar
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Proje sonuçlarından iki adet telif kitap, bir doktora tezi, 4 makale yazılmış, 
2 ulusal ve 17 uluslararası bildiri sunulmuştur. Proje bursiyerlerinden 

Kurtuluş Cengiz’in proje verilerinden yararlanarak hazırladığı doktora tezi 
“Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2012 Yılın Tezi Ödülü”nü almıştır. 



108K242 
Türkçe Ulusal Derlemi Oluşturma
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Sera Yeşim AKSAN
324 361 00 01 - 4652
yesim.aksan@gmail.com

Türkçe Ulusal Derlemi Oluşturma projesi ile 4500 
farklı metinden seçilen 50 milyon sözcüklük Türkçe 
veri, bilimsel ölçütlere uygun olarak toplanmış ve 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Dünyadaki benzer 
örnekleri gibi Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) web-
tabanlı bir arayüz üzerinden, Türkçe sözcüklerin 
olası tüm kullanımlarını, gerçek ve güncel dil 
verisine gereksinim duyan tüm kişi ve kurumların 
kullanımına sunmaktadır. http://www.tnc.org.tr 
adresi üzerinden yayınlanan TUD, pek çok alanda 
kullanıcıları Türkçe’nin gizemleriyle buluşturmakta 
ve Türkçe’nin 1990-2009 yılları arasında gerçekte 
nasıl kullanıldığını gözler önüne sermektedir. 

Türkçe Artık 
Bilgisayarınızda

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Sera Yeşim AKSAN 
Prof. Dr. Mustafa Ş. AKSAN 
Doç. Dr. Ahmet H. KOLTUKSUZ 

Dil derlemi, belli amaçlar temelinde yapılandırılmış metinler bütünüdür. Farklı 
türlerden yazılı ya da sözlü verinin elektronik ortamda bir araya getirilmesiyle 
oluşturulan milyonlarca sözcükten oluşan derlemler, bu büyük veri üzerinde 
dil ve dilin olası tüm kullanımlarına ilişkin her konunun sorgulanabileceği veri 
tabanlarıdır. Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sayesinde gerçek dil 
kullanımını içeren büyük derlemler oluşturulabilmiş ve bu derlemler üzerinden 
yürütülen çalışmalar ile dilin başka yöntem ve araçlarla görülemeyen pek çok 
önemli özelliği ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde çok sayıda dilin özel ya da genel 
amaçlı derlemleri kurulmuş ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Türkçe 
Ulusal Derlemi Oluşturma projesinde, Türkçenin kullanımlarını belirlemede 
referans olabilecek bir derlem tasarlanmış ve oluşturulmuştur. Türkçe Ulusal 
Derlemi (TUD) 50 milyon sözcükten oluşan, %98’i yazılı %2’si sözlü Türkçenin 
kullanımlarından toplanan örnekleri içeren; veritabanını olabildiğince farklı konu 
alanı ve metin türlerinden, 1990-2009 yıllarına ait örneklerin oluşturduğu dengeli 
ve dili temsil gücüne sahip bir derlemdir. Derlem verisine erişme ve sorgulama 
yapmak isteyen kullanıcılar için, ağ-tabanlı, kullanıcı dostu bir arayüz geliştirilmiştir. 
Tasarım ölçütleri ve büyüklüğü açısından Türkçe için bir ilk olan TUD, hem derlem 
tasarlama, oluşturma ve son kullanıcıya sunma aşamaları bakımından benzer 
çalışmalara örnek olacak hem de derlem temelli araştırmalara önemli katkılar 
sağlayacaktır.

Bilişim, eğitim, medya, Türkçe’nin güncel kullanımı ve tanıtımı ile ilgili tüm kişi ve 
kurumlar 
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Günümüzde Türkçe’nin hangi ortamlarda, nasıl kullanıldığı, yalnızca 
dilbilimcilerin değil, bilim, eğitim, edebiyat, basın-yayın ve tanıtım gibi pek 
çok alanda Türkçe metinler üreten herkesin ilgi alanına girmektedir. Bu 
proje ile Türkçe’nin kullanımına ilişkin güncel çeşitlilik ve zenginlik, bilimsel 
ölçütlere uygun olarak erişime açık hale getirilmiştir. TUD, Türkçe’nin ilk 
genel referans derlemidir. Farklı alanlardan gelen araştırmacılara ve kişilere 
Türkçe veriye kolaylıkla erişme olanağı sunmaktadır. Proje süresince, proje 
ekibi, ulusal ve uluslararası olmak üzere 19 bilimsel yayın yapmıştır. Bilim 

insanı yetiştirme açısından projenin veri tabanları kullanılarak derlem dil 
bilimi alanında çok sayıda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmıştır. 
Proje kapsamında, kurulan Derlem Laboratuvarı sayesinde Türkiyede ilk 
olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde derlem dil bilimi dersleri 
açılmıştır. Proje, emek-yoğun bir çalışma ortamı gerektirdiği için çok 
sayıda lisans öğrencisi de gönüllü olarak katkı sunmuş, birlikte çalışma ve 
üretme kültürü geliştirme açısından yarar sağlamıştır. 



108K263 
Urla Yarımadası Prehistorik Kazı ve 
Araştırmalar Projesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU
312 310 32 80
vsahoglu@gmail.com - sahoglu@ankara.edu.tr

Urla Yarımadası Prehistorik Kazı ve Araştırmalar 
Projesi, Liman Tepe kara ve su altı çalışmaları, 
Çeşme Bağlararası Kazıları ve disiplinler arası alt-
araştırmalardan oluşmaktadır. Proje çerçevesinde 
Kalkolitik Çağ’dan Geç Tunç sonuna kadar Urla 
Yarımadası’nın sosyo-ekonomik, politik ve kültürel 
gelişimi ortaya konularak, bölgenin çevre kültür 
bölgeleri ile olan dinamik ilişkilerinin anlaşılması 
amaçlanmıştır. Kazı ve araştırmalarda, Anadolu 
kültürlerinin Ege kültürleri üzerindeki ağırlığı somut 
verilerle ortaya konmuş ve gelecekte yürütülecek 
bilimsel çalışmalar için de altyapı olanakları 
sağlanmıştır.

Batı Anadolu’nun Tarih 
Öncesi Dönemleri Gün 
Işığına Çıkıyor

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU
Prof. Dr. Hayat ERKANAL
Prof. Dr. Michal Arzty HİLLEL
Doç. Dr. Ayşe Gül Akalın ORBAY
Doç. Dr. Joseph Ian BOYCE
Yrd. Doç. Dr. Neyir KOLANKAYA

Batı Anadolu kültür bölgesi içerisinde oldukça önemli ve stratejik bir konuma 
sahip olan ve önemli ticaret yolları üzerinde yer alan Urla yarımadasındaki tarih 
öncesi yerleşimlere ait kalıntıların araştırılması yoluyla bölgenin, tarih öncesi 
dönemlerdeki kültürel yapısı, bu yapının zaman içindeki değişimi ve değişime 
yol açan etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Proje sayesinde Anadolu 
kültürlerinin Ege kültürleri üzerindeki ağırlığı somut verilerle ortaya konmaya 
başlanmış ve konu ile ilgili birçok yeni sorunun sorulması sağlanmıştır. 

Gerçekleştirilen jeomorfolojik çalışmalar ve su altı kazıları, Batı Anadolu sahil 
şeridinde antik dönemlerden bu yana kıyı çizgisinde meydana gelen büyük 
değişiklikleri gözler önüne sererek, özellikle kıyılarda yapılan arkeolojik çalışmalarda, 
geçmiş kültürlerin daha iyi anlaşılması için jeomorfolojik çalışmaların çok önemli 
bir gereklilik olduğu bir kez daha ortaya konmuştur. 

Liman Tepe ve Çeşme - Bağlararası’ndaki kazılar, aynı dönemlerde iskan 
edilmiş, birbirinden yaklaşık 50 km. uzakta yer alan yerleşimin benzerliklerini ve 
farklılıklarını ortaya koyarak bu konu ile ilgili yeni perspektifler sunmuştur. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili belediyeler, ilgili araştırma enstitüleri ve vakıflar, 
Türk Tarih Kurumu
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McMaster Üniversitesi (Kanada)
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar
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Proje çerçevesinde gerçekleştirilen Liman Tepe su altı kazıları, Türkiye’de 
bu konudaki tek çalışmadır. Su altında kalmış bir limanın araştırılması 
konusunda Liman Tepe kazılarına kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır. 
Türk uzmanların koordinasyonunda gerçekleşen çalışmalara uluslararası 
bir katılım sağlanmakta ve çok sayıda arkeoloji öğrencisi ve uzman da 
yine projede görev alarak su altı arkeolojisi konusunda ülkemizdeki 
büyük boşluğun ileriki yıllarda doldurulmasına olanak sağlayacak 
şekilde yetiştirilmektedir. Proje çerçevesinde, gerekli altyapı ve 
donanım tamamlanarak faaliyet göstermeye başlayan restorasyon 

ve konservasyon laboratuvarı, her yıl çeşitli üniversitelerin restorasyon 
bölümü öğrencilerinin çalışmalara katılarak uzmanlar eşliğinde stajlarını 
tamamladıkları bir yapıya kavuşturulmuştur. Proje çerçevesinde, kazısı 
yapılan merkezlerde elde edilen bilimsel sonuçlar, 2011 yılında Sakıp 
Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen uluslararası bir serginin (Karşıdan 
Karşıya: M.Ö. 3. Bin’de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu) çıkış noktasını 
oluşturmuştur. Proje sonuçları ile ilgili 2 uluslararası yayın yapılmıştır. 
Yayınlara yapılan çok sayıda atıf vardır.



108K305 
Liselerde Şiddetin Saptanması ve Okul 
Temelli Şiddeti Önleme Programının 
Geliştirilmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Metin PİŞKİN
312 363 33 50 - 3121
metinpiskin@gmail.com

Bu projede lise öğrencileri arasında fiziksel ve sözel 
saldırı, dışlanma, dedikodu, eşyalara zarar verme 
ve cinsel zorbalığa uğrayan ve bu tür eylemlerde 
bulunan öğrencilerin oranı lise türlerine göre 
belirlenmiş, ülke kültürüne uygun şiddeti önleme 
programı geliştirilmiştir.

Liselerde Şiddetin 
Saptanması ve Şiddeti 
Önleme Programının 
Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Metin PİŞKİN
Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU 
Doç. Dr. Şakir ÇINKIR 
Doç. Dr. Tuncay AYAS 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cem BABADOĞAN 

Okullarda meydana gelen şiddet olaylarının, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de 
de son yıllarda arttığı gözlenmektedir. Oysa okulların temel sorumluluklarından 
biri, öğrencilere, istenmeyen davranışlardan arındırılmış bir çevre sunmaktır. 
Şiddetin, öğrenciler üzerindeki zararları fiziksel, psikolojik, sosyal, eğitsel ve 
gelişimsel olabilmektedir. Türkiye’de liselerde şiddet olaylarının sıklığı, öğrencilerin 
bu tür şiddete uğradıkları, şiddete uğradıklarında neler yaptıkları, kimlerden 
yardım istedikleri, şiddeti okullarında ne kadar ciddi bir sorun olarak algıladıkları 
ve kendilerini okulda ne kadar güvende hissettikleri gibi konularda ulusal ölçekte 
veriler bulunmamaktadır. Ayrıca ülkemizde şiddet olgusunun nasıl önleneceği 
konusunda etkililiği saptanmış programlar yeterince bulunmadığından, yönetici 
ve öğretmenler bu sorun karşısında çoğu kez kendilerini çaresiz hissetmektedirler. 
Bu nedenle proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

1. Ülke düzeyinde beş ayrı lise türünde yaklaşık 10.000 öğrenciden veriler 
toplanarak şiddet olgusuna ilişkin sayısal veriler elde edilmiştir.

2. Liselerde uygulanabilecek “Şiddet Önleme Programı“ geliştirilmiştir.
3. Geliştirilen program bir genel ve bir meslek lisesinde uygulanmış ve 

programın etkililiği değerlendirilmiştir.
4. Öğrenciler, yöneticiler, öğretmenler ve veliler için şiddetin ortaya çıkış 

biçimleri, nedenleri, sonuçları ve nasıl önleneceği konularında dört farklı el 
kitabı yazılmıştır.

5. Şiddet konusunda bilimsel verilere dayalı bilgilerden oluşan “okuldasiddet.
net” adlı bir web sitesi oluşturularak ulusal bilgi paylaşımına olanak 
sağlanmıştır.

MEB, Milli Eğitim Müdürlükleri, özel ve devlet liseleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Samsun, 
Trabzon, Erzurum, Sakarya, Balıkesir, Sivas, 
K.Maraş, Van İl Milli Eğitim Müdürlükleri

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:metinpiskin@gmail.com
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• “Akran Şiddetini Belirleme Ölçeği - Lise Formu” geliştirilmiş ve X. 

Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulmuştur.
• “Öğretmen Şiddetini Belirleme Ölçeği” geliştirilmiş ve X. Ulusal 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulmuştur.
• Liselerde öğrenciler arasında şiddetin türü ve yaygınlığı belirlenmiş ve 

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulmuştur.
• Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin okul şiddetine ilişkin görüşleri 

belirlenmiş ve XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde 
sunulmuştur.

Araştırma kapsamında, lise öğrencileri arasında yaşanan şiddet olaylarının 
türü ve yaygınlığına ilişkin elde edilen veriler temel alınarak gelecekteki 
durum ile karşılaştırılabilecektir. Böylece ülke düzeyinde liselerde şiddet 
eylemlerinin geçmişe göre ne oranda bir değişim gösterdiğini belirlemek 
mümkün olacaktır. Ayrıca kendi liselerinde öğrenci ve öğretmen şiddetini 
belirlemek isteyen okullar geçerlik ve güvenirliği belirlenmiş ölçme 
araçlarını kullanma imkanı elde etmiş olacaklardır.



108K330
İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve 
Matematik Alanlarında Mesleki Gelişim 
Modeli ve bu Modelin Yaygınlaştırılması 
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ
342 317 27 80 
erhanbingolbali@yahoo.co.uk

Bu proje kapsamında, araştırma temelli 
bir hizmet-içi eğitim modeli geliştirilerek, 
öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda 
bulunmak amaçlanmış ve öğretmenler üzerinden 
öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, 
iletişim, girişimcilik, araştırma-sorgulama ve 
problem çözme gibi temel becerilerin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. 

Araştırma Temelli 
Hizmet-içi Eğitim Modeli, 
Öğretmen Mesleki Gelişim 
Modeli

Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ
Doç. Dr. M. Fatih ÖZMANTAR
Doç. Dr. Yılmaz SAĞLAM
Doç. Dr. Servet DEMİR
Doç. Dr. Ali BOZKURT

Ülkemizde 2005 yılında değiştirilen ve uygulanmaya başlanan ilköğretim 
seviyesindeki öğretim programları, öğrenim-öğretim açısından alışagelmişten 
farklı bir yaklaşıma sahiptir. Yenilenen öğretim programlarıyla birlikte, öğrencilerin 
günümüz toplumunun ihtiyaç duyduğu katılımcı ve üretken bireyler olarak 
yetişmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin, eleştirel 
düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, girişimcilik, araştırma-sorgulama ve 
problem çözme gibi becerilere sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu becerilerin 
öğrencilere kazandırılacağı yerin adresi sınıflar, sorumluları ise öğretmenler 
olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla öğretmenlere önemli görev ve sorumluluklar 
düşmektedir. Bu proje, öğretmenlere bu doğrultuda yardımcı olmak üzere 
hazırlanmış ve yürütülmüştür. Proje kapsamında, sınıf içi normlar, öğrenci 
zorluk ve yanılgıları, etkinlik tasarımı, problem çözme ve üst-biliş, teknoloji 
entegrasyonu ve ölçme-değerlendirme alanlarından oluşan bir mesleki gelişim 
modeli geliştirilmiş ve bu model yetiştirilen formatör öğretmenler aracılığıyla 
yaygınlaştırılmıştır. Üç yıl süren projenin ilk yılında, mesleki gelişim programının 
içeriği hazırlanmış, ikinci yılında 45 öğretmene program uygulanmış ve son 
olarak projenin üçüncü yılında ise bu öğretmenler arasından seçilen 30 formatör 
öğretmen aracılığıyla 179 ilköğretim öğretmenine program uygulanarak eğitimler 
yaygınlaştırılmıştır. Projenin bulguları, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında daha 
çok öğrenci merkezli bir öğretim icra etmeye başladıklarını göstermiştir. Ayrıca 
proje aracılığıyla Gaziantep’te on binlerce öğrenci dolaylı olarak etkilenmiştir. Bu 
proje, Türkiye’de araştırma-temelli hizmet-içi eğitimlerin yapılmasına ve sınıf içi 
uygulamaların araştırılmasına öncülük etmesi açısından da önem arz etmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim fakülteleri, YÖK

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:erhanbingolbali@yahoo.co.uk
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Bu proje kapsamında, şu ana kadar biri doktora tezi olmak üzere 14 
lisansüstü tez üretilmiş ve dolayısıyla birçok lisansüstü öğrencisinin 
yetişmesine olanak sağlanmıştır. Tez çalışmaları dahil olmak üzere proje 
verilerinden faydalanılarak 50’ye yakın ulusal ve uluslararası dergilerde 
yayınlanmış makale, bildiri ve kitap bölümü üretilmiştir. Proje kapsamında, 
224 sınıf, ortaokul-fen ve ortaokul-matematik öğretmenine bir eğitim-
öğretim yılı süresince eğitimler verilmiş, bu öğretmenler aracılığıyla on 
binlerce öğrencinin eğitim hayatına dokunulmuştur. Ayrıca hizmet-içi 

eğitimlerde eğitmen olarak istihdam edilmek üzere, 30 formatör öğretmen 
yetiştirilmiş ve formatör öğretmenlere yönelik olarak eğitimlerde 
kullanılmak üzere eğitim materyalleri geliştirilmiştir. Bu proje, ayrıca 
Türkiye’de büyük ölçüde ihmal edilen araştırma-temelli hizmet-içi eğitim 
çalışmalarının başlamasına ve sınıf içi uygulamaların, araştırmaların odağı 
haline gelmesine öncülük etmiştir. İlgili uluslararası literatürde önemli bir 
tartışma konusu olan “eğitimcilerin eğitimi” hususunda bu proje, bulguları 
ve metodolojisi ile önemli katkılar sunmaktadır. 



109K422 
Dağın İki Yüzü: Bursa’nın Dağ Yöresi 
Köyleri İle Göçmen Köylerine Yönelik 
Sosyal Ağ Analizi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Nurcan ABACI
224 294 18 59
nurcanabaci@gmail.com

Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 
araştırma grubu, dağ yöresi (Keles) ile ovayı 
(İnegöl) sosyal ağların oluşumu ve değişimi 
açısından karşılaştırmıştır. Araştırmada Keles’in 
daha eşitlikçi, İnegöl’ün ise görece hiyerarşik bir 
yapıya sahip olduğu değerlendirilmiştir.

Tarihçiler Sahada: Keles 
ve İnegöl’deki Sosyal Ağlar 
ve Aktörler Mercek Altına 
Alındı

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Nurcan ABACI
Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU
Prof. Dr. Sevinç Serpil AYTAÇ
Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL
Doç. Dr. Zeynep Dörtok ABACI
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Alkan GÜNAY 

Son çeyrek asırda küreselleşmenin başını çektiği etkiler tüm dünyada yeni etnik 
kimliklerin ortaya çıkmasına/farkındalığın artmasına zemin hazırlamıştır. Ülkemiz 
bu etkilerden bağımsız değildir. Ayrıca içinde bulunduğu coğrafyanın enerji 
kaynaklarına yakınlığı, bu kaynaklar üzerinde sanayileşmiş ülkelerin beklentileri 
ve komşularının yönetim sistemlerinin genel özelliği de eklenirse, yakın ve uzun 
gelecekte “kimlik’” sorununun entelektüel bir tartışma olarak kal(a)mayacağı ve 
gündelik hayatı etkilemeye devam edeceği açıkça görülür. Çalışmanın amacı, 
farklı etnik kimliklerden gelenlerin bir arada yaşama koşullarını anlamaya 
katkı yapmaktır. Araştırma, imparatorluktan ulus devlete geçişte farklı etnik 
kökenlerden gelenler (İnegöl) ile görece homojen olan bölgede yaşayanların 
(Keles) aynı ulusal kimlik çatısı altında buluşup buluşmadıklarının sosyal ağ analizi 
yöntemi ile ölçülebilirliğini test etmiştir. Çalışma İnegöl’ün Gündüzlü, Hilmiye, 
Hacıkara ve Rüştiye ile Keles’in Menteşe, Belenören, Haydar ve Sorgun köylerinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan sosyal ağ analizi yöntemi, ülkemizde 
tarihçilerin ağırlıklı olduğu bir araştırma grubu tarafından saha araştırmasını da 
içerecek şekilde ilk kez kullanılmıştır. Bu yöntemde sosyal yapıların, bireylerin 
davranış ve ilişkilerinin toplamından daha fazlasını ifade ettiği düşünülür. Yani 
bütün, parçalarının toplamından daha fazlasını ifade eder. Sosyal olgular, sosyo-
ekonomik statüler, kimlikler sadece bireysel özelliklerle değil ama aynı zamanda 
bireylerin etkileşiminden oluşan sosyal yapı tarafından açıklanabilmektedir.

İçişleri Bakanlığı, Göç Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, göç araştırmaları 
merkezleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:nurcanabaci@gmail.com


ARDEB Başarı Öyküleri 196     197

Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje, kimliklerin oluşumu ve değişmesinin ölçümüne temel olacak 
yöntem üzerine yoğunlaşmıştır. Tarihi kaynakları ve sosyal ağ analizi 

yöntemine dayanan saha araştırmasını bünyesinde barındırması 
bakımından ilktir.



109K534 
Türkiye’de Sağlık Konulu Yayıncılık İlke-
lerinin Belirlenmesi: Kaynak, İleti ve Hedef 
Kitle Bağlamında Sağlık Konulu Yayınların 
Analizi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Erkan YÜKSEL
222 335 05 80 - 1790
eyuksel2@gmail.com

Bu projede, günümüz Türkiye’sindeki sağlık 
konulu yayıncılık; kaynak kişiler (sağlık ve medya 
profesyonelleri), medya içerikleri ve hedef kitle 
boyutlarıyla irdelenerek bu yayınlara ilişkin olumlu 
ve olumsuz yönler ortaya konulmuş, olması 
gereken ya da ideal olarak görülen sağlık konulu 
yayıncılığa ilişkin belli başlı kanaat, ilke ve kurallar 
tanımlanmıştır.

Sağlık Konulu Yayıncılık 

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan YÜKSEL
Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA 
Prof. Dr. Abdullah KOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Sinan AYDIN

Türkiye’de son yıllarda dikkati çeken medyadaki sağlık konulu içeriklerdeki 
artış, aynı oranda bu içeriklerin doğruluk ve güvenilirliklerine ilişkin tartışmaları 
da beraberinde getirmiş, başta konuyla ilgili resmi kurumlar olmak üzere sivil 
toplum örgütleri ve yine medya içeriklerinde sağlık konulu yayınlar eleştirilmeye 
başlanmıştır. Bu eleştirilerin en önemli yönü, insan sağlığı üzerindeki yanlış bir 
bilginin geri dönüşü olamayacak ve hatta insanların hayatına mal olabilecek 
boyutlar içermesidir. Bu sorundan hareketle projede, sağlık konulu yayınların 
kaynak kişilerinin yani medya ve sağlık profesyonellerinin görüşleri, bu yayın 
içeriklerinde ne denildiğini kapsayan 2010 yılında tüm ülkede yayımlanan gazete, 
dergi, televizyon ve internetteki sağlık konulu yayınlar üzerine kapsamlı bir içerik 
analizi çalışması ve halkın bu içeriklerden nasıl etkilendiği sorusunu kapsayan 
ülke genelinde bir anket uygulaması gerçekleştirilerek konunun taraflarının bir 
araya getirildiği iki ayrı çalıştayın düzenlendiği ve tartışmanın literatürdeki görüş ve 
çalışmalarla genişletildiği kapsamlı bir araştırma süreci üç yılda tamamlanmıştır. 
Proje raporu, sağlık konulu yayıncılık alanındaki literatürü özetlemekte, konuya 
ilişkin görüş ve tartışmaları ortaya koymakta, medya içeriklerinin fotoğrafinı 
çekmekte ve halkın bu içerikler karşısındaki tutum ve davranışını açıklayarak 
sorunun çözümüne ve ideal yayıncılığa ilişkin önerileri kapsamaktadır.

Medya ve sağlık sektörleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Tüketiciler Birliği, 
tüketici dernekleri ve diğer ilgili kurumlar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje kapsamında geliştirilen özel yazılım sayesinde ülkemizde ilk 
kez internet üzerinden, elektronik ortamda içerik analizi uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Bugüne dek üçü aynı yayın olmak üzere ulusal hakemli 
dergilerde yayımlanmış 2 makale, uluslararası toplantılarda sunulmuş 
ve bildiriler kitabında/CD’sinde yayımlanmış 10, sözlü olarak sunulmuş 
4 ve ulusal bir toplantıda sunulmuş ve yayımlanmış 1 bildiri üretilmiştir. 
Bildirilerden biri hem ulusal hem de uluslararası toplantıda “en iyi bildiri” 
ödülü, uluslararası toplantıda sunulan bir bildiri de “en iyi sunum” ödülü 

almıştır. Proje bursiyerleri tarafından sağlık konulu yayıncılık alanında 1 
yüksek lisans ve 2 doktora tezi tamamlanmıştır. Anadolu Üniversitesi’nde 
“Bilim Teknoloji ve Sağlık Haberciliği” dersi açılarak, içeriği ve kaynakları 
internete yüklenmiştir. Yaklaşık toplam 80 kişiden oluşan araştırma 
gruplarında görev alan lisans ve lisansüstü öğrencilerine araştırma ve 
alan bilgisi eğitimleri verilmiştir. Düzenlenen iki ayrı çalıştayla konuyla ilgili 
resmi ve sivil kurumların bir araya gelmeleri ve çözüme ilişkin girişimde 
bulunmaları sağlanmıştır.
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104O226
Isıl İşlemler Sırasında Gıdalarda Oluşan 
Sağlığa Zararlı Bileşiklerin Analizi için Hızlı 
ve Kolay Numune Hazırlama Yöntemlerin 
Geliştirilmesi, Çeşitli Gıdalardaki 
Miktarlarının Saptanması ve Oluşumu 
Etkileyen Parametrelerin Araştırılması
Uluslararası Proje (COST)

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Vural GÖKMEN 
312 297 71 08 
vgokmen@hacettepe.edu.tr 

Bu projede, patates kızartması ve bisküvi gibi 
gıdalarda ısıl işlem sırasında oluşan akrilamid 
gibi kanserojen bileşiklerin analizi için bilgisayarlı 
görmeye dayalı tahribatsız ve hızlı ölçüm tekniği ile 
akrilamid oluşumunun engellenmesi için kalsiyum 
kullanımına dayalı pratik ve etkili bir çözüm 
geliştirilmiştir. 

Gıdalarda Isıl İşlem 
Kontaminantları

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Vural GÖKMEN 

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, yüksek sıcaklıklarda proses edilen 
gıdalarda insan sağlığına zarar veren birçok maddelerin oluştuğunu ortaya 
çıkarmıştır. Bazıları kanserojen etki gösteren bu maddelerden akrilamid, ekmek, 
bisküvi, patates cipsi ve kızartması, kahve gibi günlük olarak sıklıkla tüketilen 
gıda maddelerinde yüksek miktarlarda bulunabilmektedir. Bu nedenle gıdalarda 
termal proses kontaminantlarının varlığı gerek gıda bilimi uzmanları ve gerekse 
uluslararası sağlık otoriteleri tarafından en önemli gıda güvenliği problemlerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. Gıda endüstrisi, son üründe termal proses 
kontaminantlarının miktarını sınırlandırmak için uygulanabilir çözümlere 
gereksinim duymaktadır. 

Projenin temel amaçları;
• Isıl işlem görmüş gıdalarda ortaya çıkan termal proses kontaminantlarının 

(akrilamid, furan, hidroksimetilfurfural) analizi için hızlı ve güvenilir analitik 
yöntemlerin geliştirilmesi, 

• Termal proses kontaminantlarının oluşum mekanizmalarının araştırılması 
ve oluşumu etkileyen parametrelerin (ürün bileşimi ve  proses koşulları) 
belirlenmesi, 

• Sıklıkla tüketilen kızartılmış, firınlanmış ve kavrulmuş gıdalarda termal proses 
kontaminantları oluşumunun sınırlandırılması için sanayiye uyarlanabilir 
pratik çözümlerin geliştirilmesidir.

Gıda endüstrisi, özellikle unlu mamuller sektöründe faaliyet gösteren firmalar

Agilent Technologies, ABD 
Waters Corporation, ABD 

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:vgokmen@hacettepe.edu.tr
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• Gerçek zamanlı olarak da çalışabilen, patates cipsi ve bisküvi gibi 

ürünlerde termal proses kontaminantlarının (akrilamid) hızlı tespiti 
için bilgisayarlı görmeye dayalı tahribatsız teknikler geliştirilmiştir. 

• Patates cipsi ve bisküvilerde divalent bir katyon olan kalsiyum 
kullanımı ile akrilamid oluşumunun %90’a varan oranlarda 
azaltılabildiği tespit edilmiştir. 

• Gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler proje konusu özelinde ülkemizi 
28 üyesi bulunan COST 927 aksiyonu içerisinde belirgin biçimde 
öne çıkarmıştır. Proje kapsamında kazanılan yeni yetenekler Avrupa 
Komisyonu tarafından desteklenen NANOFOODS ve PROMETHEUS 

isimli FP7 projelerinde ortak olarak katılıma ve çok sayıda genç bilim 
insanının yetiştirilmesine katkı sağlamıştır. 

• Projeden, SCI kapsamındaki etki faktörü yüksek dergilerde 14 
araştırma makalesi yayınlanmıştır. Bu makalelere toplam 300’ün 
üzerinde atıf yapılmıştır.

Proje kapsamında üretilen bilimsel eserler, proje yürütücüsünün almış 
olduğu şu ödüllere katkı sağlamıştır; 

• 2007 TÜBİTAK Teşvik Ödülü
• 2009 Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü 
• 2009 Hacettepe Teknokent En İyi Proje Ödülü
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Anadolu Yerli Sığırlarının Klonlanması
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Sezen ARAT
282 250 22 90 - 532 341 46 94
sarat@nku.edu.tr - sezenarat@yahoo.com

Dünyada ilk defa gen bankasında dondurularak 
saklanan hücrelerden Anadolu yerli sığır 
ırklarından biri klonlanmıştır. Klonların 4 yaşını 
doldurması ve sağlıklı yavrular doğurması projenin 
başarısını artırmıştır. Bu proje ile ülkemiz klonlama 
teknolojisini başarı ile uygulayan 10 ülke arasına 
girmiştir. 

Kaybolmuş Irkların 
Klonlama ile Geri 
Getirilmesi

TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Sezen ARAT 
Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ 
Prof. Dr. Kemal AK 
Prof. Dr. Yavuz NAK
Prof. Dr. Deniz NAK
Dr. Arzu TAŞ ÇAPUTÇU
Dr. Tolga AKKOÇ

Bu projenin amacı, sayıları gün geçtikçe azalan yerli sığır ırklarımızın klonlama 
teknolojisi ile üretilebilme olanaklarının araştırılmasıdır. Bu bağlamda, seçilen üç 
(Anadolu Boz Sığır, Güney Anadolu Kırmızısı, Yerli Kara) ırk üzerinde teknolojinin 
uygulanabilirliği test edilmiş ve en az bir canlı klon buzağı hedeflenmiştir. Nükleus 
kaynağı olarak Türkiye’de ilk defa kurulan hayvan gen bankası hücre materyalleri 
kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, tüm ırklarda klon embriyolar üretilmiş 
ve üretilen embriyoların alıcılara transferi ile 100 günün üzerinde 7 gebelik 
elde edilmiştir. Bunlardan beşi canlı klon buzağı ile sonuçlanmıştır. Tüm 
dünyada yapılan çalışmalarda klon buzağıların en az %8’inin doğum sonrası 
kaybedildiği bildirilmesine rağmen bu proje çerçevesinde doğan 5 klon buzağı 
da gelişimlerini normal olarak sürdürmektedir. Bu çalışma ile dünyada ilk kez 
Anadolu Boz Sığırının klonu üretilmiştir. Yine ilk kez hayvan gen bankasında 
dondurularak saklanan hücrelerden bir canlı üretilebildiği gösterilmiştir ve bu 
bilgi Dünya Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) ile paylaşılmıştır. Bu bağlamda, 
gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan bankalarda genetik materyal 
olarak hücrelerin saklanmasının etkili bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Projenin 
tamamlanmasından 3 yıl sonra iki klon dişi, klon olmayan boğalardan iki sağlıklı 
yavru dünyaya getirmiştir. Proje hakkında ayrıntılı bilgiye www.turkhaygen.gov.tr 
adresinden ulaşılabilmektedir.

Hayvancılık sektörü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvan yetiştiren kamu 
ve özel sektör kuruluşları, damızlık hayvan yetiştiricileri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlarİstanbul Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:sarat@nku.edu.tr
mailto:sezenarat@yahoo.com
http://www.turkhaygen.gov.tr
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Dünyada ilk defa gen bankasında dondurularak saklanan hücrelerden 
5 klon buzağı üretilmiş ve dünyada ilk defa kulak kıkırdağından bir canlı 
geliştirilmiştir. Bu proje ile ilk klon Anadolu Boz Sığırı üretilmiştir. Proje, 
Avrupa Birliği Çerçeve Programı, CORDIS sayfasında “Başarı Hikayesi” 
olarak duyurulmuştur. Proje, “TÜBİTAK MAM 2009 Yılı Başarı Teşvik 
Ödüllerinde “B” Katagorisinde Başarı Ödülü Kazanan Proje” ödülünü 

almıştır. Bu bağlamda, klonlama teknolojisi ile ilgili hem üreme biyolojisi 
hem de moleküler genetik alanında araştırmacılar yetişmiştir. Projenin 
çıktıları, ulusal ve uluslararası 14 kongrede sunulmuş, özet olarak 
uluslararası dergilerde yayınlanmış (5 adet özet yayın), tam metin olarak 
uluslararası A sınıfı bir dergide yayınlanmıştır.



105O499
Kuraklık Stres Mekanizmasına Moleküler 
ve Fizyolojik Yaklaşımlar
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Hikmet BUDAK
216 483 95 75
http://www.hikmetbudak.com
budak@sabanciuniv.edu

Projede, yaklaşık 200 buğday çeşidi, kuraklığa 
dayanıklılıkları açısından karakterize edilmiş ve 
kuraklığa dayanıklılığı en yüksek, orta ve en düşük 
olan üç genotip detaylı analizler için seçilmiştir. 
Bu üç buğday çeşidinin moleküler düzeyde 
karşılaştırılması, buğday çeşitlerinde kuraklık 
stresi altında farklı şekilde ifade edilen yüzlerce 
gen olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu genler, 
kuraklıkta dayanıklılık ile ilişkili olması muhtemel 
genler olup, hem kuraklık cevabının moleküler 
düzeyde anlaşılmasına olanak sağlayacak, hem 
de bitki ıslahı ile kuraklığa dayanıklı yeni buğday 
çeşitlerinin geliştirilmesinde kaynak olacak ve 
bu sayede de buğdayda sürdürülebilir verim için 
önemli bir adımı oluşturacaktır. 

Kuraklık Mekanizmasına 
Moleküler Yaklaşımlar

Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet BUDAK
Prof. Dr. Zehra SAYERS
Doç. Dr. Taner AKAR
Selami YAZAR

Buğday, ülkemizde olduğu gibi, tüm dünyada en önde gelen tahıllardan biridir. 
Bununla birlikte, global iklim değişikliği ile daha ciddi hale gelen kuraklık, buğday 
ve diğer tahıllarda verim kaybına neden olan birincil abiyotik stres kaynağıdır. 
Günümüzde ekilen buğday türleri, yüzyıllar boyunca devam eden tarımsal 
faaliyetlerde yüksek verim için seçilmişler ve böylece, çevresel koşullara ve 
hastalıklara dayanıklılık gibi özellikler bakımından gen havuzlarındaki çeşitliliği 
büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Bu açılardan, yabani ve modern buğday türlerinin 
gen ifadesi düzeyinde karşılaştırılmaları, hem kuraklık cevabının anlaşılmasına 
olanak sağlamakta, hem de bitki ıslah çalışmalarında faydalanılabilecek aday 
yabani tür ve genleri ortaya çıkarmaktadır. Bu projede de temel hedef, Türkiye 
orijinli yaklaşık 200 buğday genotipini kuraklığa dayanıklılık açısından detaylı 
olarak incelemek ve bu incelemelerle kuraklığa dayanıklı veya kuraklıktan kolayca 
etkilenen genotiplerin moleküler düzeyde karşılaştırılması ile kuraklıkta rol 
oynayan genlerin belirlenmesi olmuştur. Bu genlerin belirlenmesi ile buğdayda 
kuraklığa dayanıklılık ile ilişkili genleri ve bu genlerin ait olduğu, kuraklık cevabında 
rol oynayan önemli yolakların aydınlatılması; bu sayede de, kuraklığa dayanıklı yeni 
türlerin geliştirilmesinde uygulamaya yönelik yeni kapılar açılması hedeflenmiştir. 
Ayrıca, yabani buğday türlerinde yapılan öncü bir çalışma niteliğini taşıyan bu 
projede; diğer türlerde bulunan herhangi bir başka gene benzerlik göstermeyen, 
bu nedenle de yabani buğdaya özgü olan dizilerin bulunmasına da olanak 
sağlayacaktır. 

Tarım ve gıda sektörleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ıslah programları 

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

http://www.hikmetbudak.com
mailto:budak@sabanciuniv.edu
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Bu projeyle 200 kadar buğday genotipi, kapsamlı fizyolojik ve moleküler 
testlerle, kuraklığa dayanıklılıkları açısından karakterize edilmiş ve bu 
genotipler arasından kuraklığa en yüksek ve en düşük dayanıklılık 
gösteren iki yabani buğday türü ile kuraklığa orta derecede dayanıklılık 
gösteren bir modern buğday türü seçilerek, karşılaştırmalı detaylı 
analizler ile incelenmiş ve kuraklık ile ilişkili olabileceği öngörülen binlerce 
gen dizisi belirlenmiştir. Belirlenen gen dizileri, kuraklığa dayanıklılık için 

yapılacak bitki ıslah çalışmalarına aday genler sunmuştur. Bu proje ile 
elde edilen bulgular, yüksek etki faktörlü uluslararası hakemli üç dergide 
yayınlanmış ve toplam 51 atıf almıştır. Bununla beraber, proje bir doktora 
tezine konu olmuştur. Bu proje ile belirlenen ve kuraklık cevabında farklı 
özelliklere sahip üç buğday genotipi, bu projeyi tamamlayıcı nitelikte yeni 
çalışmalara temel oluşturmuş ve bu çalışmalar da uluslararası hakemli 
dergilerde yayınlanmıştır.



105O709
Klon Koyunların Üretimi
1002 - Hızlı Destek

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Sema BİRLER
212 473 70 70 - 17259
sbirler@istanbul.edu.tr

Ülkemizde ilk klon canlıların üretilmesi için 
planlanan çalışmada, erişkin bir koyunun kumulus 
hücreleri kullanılarak klonlanan embriyoların 
taşıyıcı annelere transferi ile 2 kuzu sağlıklı bir 
şekilde dünyaya gelmiş ve bu yavrulardan bir 
tanesi 4.5 yaşına kadar yaşamıştır. Bu proje 
sayesinde ülkemiz klonlama teknolojisine sahip 
olan sayılı ülkeler arasında yerini almıştır.

Türkiye’nin İlk Klon 
Canlılarının Üretimi

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Sema BİRLER
Prof. Dr. Serhat PABUÇÇUOĞLU 
Prof. Dr. Mithat EVECEN  
Doç. Dr. Ümüt CİRİT 
Doç. Dr. Süleyman BACINOĞLU

Üstün verim düzeyine sahip hayvanların çoğaltılabilmesi, soyu tükenmek üzere 
olan hayvanların tekrar doğaya kazandırılabilmesi gibi hayvancılık alanındaki 
faydaları yanında; transgenik teknoloji ile birlikte çok önemli insan hastalıklarının 
tedavi yöntemlerinin araştırılması, hayvanların sütünden ilaç üretilmesi ve hatta 
hayvanlardan insanlara organ transferlerinin mümkün kılınması, ayrıca kök hücre 
teknolojisi ile birlikte kişiye özel tedavi imkanı gibi tıbbi faydalar da sağlayabilen 
klonlama teknolojisini ülkemize kazandırabilmek amacıyla başlatılan bu proje 
ile ülkemizin ilk klon canlıları üretilmiştir. Proje kapsamında üretilen 69 klon 
embriyonun taşıyıcı annelere transferi sonrası 2 koyun yavrularını doğuma kadar 
taşımış ve 1’er sağlıklı yavru doğurmuştur. Birbiri ile aynı genetik yapıya sahip 
olan bu klon kuzularımızdan ilki (Oyalı) 21 Kasım 2007 tarihinde, diğeri (Zarife) 
ise 28 Kasım 2007 tarihinde dünyaya gelmiştir. Zarife yaklaşık 1.5 yaşında, Oyalı 
ise yaklaşık 4.5 yaşında iken, klonlama ile bağlantısı olmayan bir akciğer hastalığı 
nedeniyle ölmüştür. Oyalı 2011 yılında bir kuzu (Bahar) da dünyaya getirmiştir. 
Ülkemizin ilk klon yavrularının üretilmesi ile sonuçlanan bu çalışma, Türkiye’de bir 
ilk olduğu kadar, klon embriyoların erken dönem transferleri ile daha yüksek bir 
yavru oranının elde edilmesi, yavruların sağlıklı doğması ve büyümesi ile dünyada 
koyun klonlanması konusunda sayılı çalışmalar arasında yer almaktadır. Ayrıca bu 
projeden elde edilen bilgi birikimi, yeni projeler üretilmesine katkıda bulunmuştur.

Hayvancılık, sağlık sektörü, ilaç sanayi 

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve KuruluşlarDevlet Planlama Teşkilatı
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:sbirler@istanbul.edu.tr
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Türkiye’nin ilk klonlanmış hayvanları yerli ve yabancı, görsel ve yazılı 
basında büyük ilgi görmüş, kamuoyunda bilim farkındalığının oluşmasına 
katkıda bulunmuştur. Birçok bilimsel ve popüler dergide haber ve röportaj 
olarak yer almıştır. Hayvanların değişik yaşam dönemleri ve konu ile ilgili 
gelişmeler ilgi ile izlenmiştir. Birçok toplantı için bu konuda çağrılı konuşma 
talep edilmiştir. Klonlama laboratuvarları ve yavruları görmek için özellikle 

ilk ve ortaöğretim olmak üzere çok sayıda kurum geziler düzenlemiş, 
klonlama teknolojisi ile ilgili ödev söyleşileri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
öğrenci kongreleri ve bilim günlerinde klonlama teknolojisi ve ilk klon 
kuzularımız önemli bir yer tutmuştur. Birçok okulda klonlama ile ilgili 
seminerler verilmiştir. Proje yürütücüsü, Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
tarafından 2008 yılında “Bilim Ödülü” ne layık görülmüştür.



107O128
Fındık Zurufu ve Arıtma Çamurunun 
Solucanlar (Eisenia feotida) ile 
Kompostlanması, Elde Edilen 
Vermikompostun Sera ve Tarla 
Koşullarında buğday (Triticum aestium) 
Bitkisinin Verim ve Bazı Toksik Metal 
Kapsamlarına Etkisinin Belirlenmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Rıdvan KIZILKAYA
362 312 19 19 - 1358
ridvank@omu.edu.tr

Bu projede herhangi bir tarımsal ve ekonomik 
değer taşımayan organik materyal kullanılarak 
solucan gübresi (vermikompost) üretilmiş, elde 
edilen gübrenin etkinliği sera ve tarla koşullarında 
belirlenerek, en uygun bileşenler saptanmıştır. 
Vermikompost üretim tesisinin fizibilite çalışmaları 
ekonomik analizler ile yapılmıştır.

Solucan Gübresi Üretimi ve 
Kullanımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Rıdvan KIZILKAYA 
Prof. Dr. Tayfun AŞKIN
Prof. Dr. Vedat CEYHAN
Doç. Dr. İzzet AKÇA
Yrd. Doç. Dr. Cafer TÜRKMEN 
Yrd. Doç. Dr. F. Şüheyda HEPŞEN TÜRKAY
Dr. Betül BAYRAKLI

Ülkemiz tarım toprakları genellikle organik madde kapsamı bakımından fakirdir. 
Bu durum, toprakların verimlilik kapasiteleri ile sürdürülebilirliğinde önemli 
sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle topraklarımızın organik 
madde kapsamını artırmak amacına yönelik olarak çok çeşitli organik atıkların 
kullanılabilirlikleri de uzun süredir araştırılan konular olmuştur. Bu organik 
atıklar içerisinde fındık zurufu ile arıtma çamurunun topraklarda gerek toprak 
düzenleyicisi gerek gübreleme materyali olarak kullanılabilmesine ait çalışmalar 
da yapılmıştır. Proje, yapısından dolayı tarımsal amaçlı kullanılamayan fındık 
zurufu ve mevcut haliyle tarım topraklarında kullanılması durumunda önemli 
çevresel riskler oluşturabilecek olan arıtma çamurunun sorunsuz ve rasyonel 
kullanımının sağlanması amacıyla vermikompost (solucan gübresi) üretiminde 
doğal organik girdi materyali olarak kullanımı üzerine kurulmuştur. Projede fındık 
zurufu ve arıtma çamurunun farklı oranlardaki karışımlarında kompostlayıcı 
solucanlar (Eisenia feotida) ile solucan yataklığı kullanılarak vermikompost 
üretimi ve uygun vermikompost eldesinin yolları araştırılmıştır. Ayrıca elde edilen 
farklı vermikompostların sera ve tarla koşullarında topraklara uygulanması ile bitki 
verimine etkisi, elde edilen bulgulardan hareketle bu işlemlerin pratiğe aktarımını 
sağlamak amacıyla günlük üretim kapasitesi 1 ton olan vermikompost üretim 
tesisinin planlanması, karlılığı ve riskleri kapsayan ekonomik analizler yapılmıştır. 

İmalat, organik gübre, toprak düzenleyicisi ve kompost üreticileri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:ridvank@omu.edu.tr
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Bu proje kapsamında, tarımsal amaçlı kullanılmayan fındık zurufu ve 
arıtma çamurunun solucanlar kullanılarak elde edilen vermikompostunun 
bitkisel verim üzerine etkisi ve günlük üretim kapasitesi 1 ton olan bir 
işletmenin fizibilite çalışması yapılmıştır. Tamamı atık olan girdilerden 
oluşan bir işletmenin planlanması, uygun karışımların belirlenmesi, 
solucan gübresi üretim prosesinde ideal koşulların belirlenmesi gibi Ar-

Ge çalışmaları proje kapsamında tamamlanmış, sanayiciler ve gübre 
üreticileri tarafından pratikte kullanılabilir bilgiler üretilmiştir. Ülkemizde 
vermikompost üretim tesislerinin azlığı, gübre hammaddesine herhangi 
bir bedel ödenmeyecek oluşu, elde edilen ürünün pazar değerinin yüksek 
oluşu gibi faktörler de dikkate alındığında proje organik gübre ve kompost 
üreticileri için önemli bir iş kolu oluşturabilecek özelliktedir. 



107O215
Biobed: Pülverizatörlerin İlaçlama 
Hazırlığında ve İlaçlama Sonrası 
Temizliğinde Pestisitlerin Çevreye 
bulaşıklarının Azaltılmasında Kullanılan 
Biyolojik Sistem
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
322 338 60 84 - 2224
amb@cu.edu.tr

Bu projede, pestisitlerin pülverizatöre dolumu ve 
temizliği sırasında oluşan çevre kirliliğini önlemek 
amacıyla biyolojik temizleme istasyonu olan biobed 
sistemi kurulmuştur. Bu temizleme istasyonu 
sayesinde pülverizatörlerin dolumu, karışımı ve 
temizliği sırasında oluşan pestisit bulaşıklı suların 
toprak ve yeraltı-yerüstü sulara teması önlenmiştir. 
Böylece doğal kaynaklardaki pestisit kirliliğinin 
önüne geçilmekte ve insan sağlığını tehdit eden 
unsurlardan bir tanesi engellenerek uzun vadede 
pestisit kaynaklı hastalıkların en aza indirgenmesi 
sağlanmaktadır.

Pülverizatör Dolumu, 
Karışımı ve Temizleme 
İstasyonu (Biobed)

Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN 
Doç. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Doç. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER
Doç. Dr. Mehmet Eren ÖZTEKİN
Dr. Hüseyin YILMAZ

Ülkemizde çiftçiler, genellikle ilaçlama hazırlığını ve ilaçlama sonrası pülverizatör 
temizliğini çiftlik avlusunda, tarla kenarında veya su kanalı yakınında yapmaktadır. 
Bunun sonucunda çevrede toprak ve su kirliliği meydana gelmektedir. Oysa 
dünya ülkelerinde pülverizatörlerin dolumu, karışımı ve iç - dış temizliği sırasında 
oluşan çevre kirliliğini minimum düzeye indirmek için biobed sisteminden- 
pülverizatörlerin ilaçlama hazırlığında ve ilaçlama sonrası temizliğinde 
pestisitlerin çevreye bulaşıklıklarının azaltılmasında kullanılan biyolojik    
sistemden - yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde ilk kez bir biobed 
sistemi kurulmuştur. Çalışmanın sonucunda biobed sisteminin çevre kirliliğini 
önleme etkinliği saptanmıştır. 

Tarım sektörü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:amb@cu.edu.tr
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Son yıllarda insan sağlığını tehdit eden unsurlardan bir tanesi de çevrede 
oluşan pestisit kalıntılarının neden olabileceği kanser hastalıklarıdır. Bu 
nedenden dolayı çevrede ve üründe pestisit kalıntısının azaltılmasına 
yönelik çalışmalar bulunmasına rağmen ülkemizde pülverizatörlerin 
dolum, karışım ve temizleme yerleri ile ilgili herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bu çalışma ile ülkemizde ilk defa pülverizatörlerin 
ilaçlama öncesindeki hazırlık aşamasında ve ilaçlama sonrasındaki 

temizlik işlemlerinde biobed sisteminin kullanılması gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmanın sonucunda, biobed sisteminin çevre kirliliğini önleme etkinliği 
saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmayla elde edilen olumlu sonuçlar sayesinde 
yeni araştırmalara başlanmış, lisansüstü çalışmalar yapılmış ve bildiriler 
yayımlanmıştır. 2016 yılındaki “5. Avrupa Biobed Çalıştayı” proje ekibi 
koordinatörlüğünde Adana’da (Türkiye’de) yapılacaktır.
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Yenikapı Metro ve Marmaray Kazılarında 
Ortaya Çıkarılan Hayvan İskelet 
Kalıntılarının İncelenmesi
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Vedat ONAR
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İstanbul’un antik limanlarının en önemlilerinden 
biri olarak kabul edilen Theodosius Limanı 
alanında ortaya çıkarılan hayvan iskelet kalıntıları, 
Bizans İmparatorluğu’nda hayvan-insan ilişkisini 
ortaya koyması açısından önemlidir. Yapılan 
proje çalışması ile geçmişin hayvan türleri ve 
bunların kullanım amaçları ayrıntılı olarak ortaya 
konulmuştur. 

Yenikapı Metro ve 
Marmaray Kazısı Hayvan 
İskeletleri

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Vedat ONAR 
Prof. Dr. Hasan ALPAK
Doç. Dr. Gülsün PAZVANT 
Yrd. Doç. Dr. Altan ARMUTAK

Metro raylı sistem ile Marmaray tüp geçidinin Avrupa yakasındaki en önemli 
aktarma merkezi olacak olan Yenikapı istasyonunda çok sayıda antik gemi 
enkazları, amforalar ve hayvan iskelet kalıntılarına rastlanması sonucu 
2004 yılında arkeolojik kazı çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Müdürlüğünce yürütülen kazı çalışmaları sonucunda elde edilen 
buluntular, Osmanlı döneminde “Langa Bostanları” olarak bilinen bu bölgenin, 
antik Theodosius Limanı olduğunu doğrulamıştır. 2004 yılında başlayan ve 
58.000m2’lik bir alana yayılan kazı çalışmalarında, çok sayıda arkeolojik materyal 
yanında alanının tümüne dağılmış olarak özellikle at iskeletleri başta olmak 
üzere çok sayıda hayvan kemikleri elde edilmiştir. Kazı alanı Metro ve Marmaray 
olarak iki farklı proje olmasına rağmen, çalışmalar aynı bölge içerisinde sınır 
göstermeksizin yürütülmüş ve elde edilen buluntuların hepsi bir bütün olarak 
değerlendirilmiştir. Hayvan iskelet kalıntılarının, alanın arkeolojik tarihlendirmesi 
ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu kazı alanından elde edilen hayvan kemiklerinin 
radyokarbon (14C) tarihlendirmesi yapılmış, Erken Bizans’tan Geç Bizans’a kadar 
değişen zaman dilimine ait olduğu tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarında en fazla 
olarak (%32.64) atlara (Equus caballus L.) ait kemikler ortaya çıkarılmış olup, 
bunu tüketim hayvanı olan sığır, koyun ve domuzlar izlemiştir. Yaklaşık 54 tür 
hayvana ait kemikler üzerindeki patolojiler, kasaplık izler, modifikasyonlar ayrıntılı 
olarak ortaya konulmuş, elde edilen tüm veriler ışığında hem kazı alanının hem de 
buradaki hayvan kemiklerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Projenin Amacı ve Önemi 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arkeoloji ile ilgili kurumlar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
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Proje kapsamında, İstanbul’un antik limanlarının en önemlilerinden 
biri olarak kabul edilen Theodosius Limanı alanında ortaya çıkarılan 
hayvan iskelet kalıntıları incelenmiştir. Bölgede bulunan limanın ticari ve 
askeri önemi göz önüne alındığında, Bizans döneminin en işlek limanı 
olarak değerlendirilmektedir. Yoğun şekilde hayvan iskelet kalıntılarının 
ortaya çıkarılmasıyla, Bizans dönemi hayvancılığı ve veteriner hekimliği 
uygulamaları hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Tüm tarihsel bilgilerin 
ışığı altında, zengin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan Bizans İmparatorluğu, 
buna paralel olarak da kurumsallaşmış ve çağının en ileri bilimsel düzeyine 
ulaşmış veteriner hekimliği uygulamalarına sahip olan tek ortaçağ devleti 

olması nedeniyle, kazı materyallerinin önemini bir kez daha artırmıştır. 
Şimdiye kadar Bizans dönemi hayvancılığına ait bilgiler sadece doküman 
ve kayıtlara (Özellikle Hippiatrika) dayanmaktadır. Bunların osteoarkeolojik 
verilerle desteklenmesi, günümüz bilimsel değerlendirmelerine önemli 
bir katkı sağlamıştır. Böylece Bizans İmparatorluğu’nun merkezi olan 
İstanbul’da şimdiye değin yürütülen en kapsamlı osteoarkeolojik çalışma 
yapılmıştır. Bölgeden elde edilen arkeolojik veriler yanında hayvan iskelet 
kalıntılarının da değerlendirilmesiyle, başta Bizans hayvancılığı ve veteriner 
hekimliği olmak üzere Bizans tarihine ışık tutacak önemli bilgiler ortaya 
konulmuştur. 

Yenikapı Metro ve Marmaray kazısından çıkarılan Macaca (Cercopithecidae) türü maymuna ait olan bir kafatası.
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Anadolu Yaban Koyunları için 
Paratüberküloz Aşısı Hazırlanması
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Osman ERGANİŞ
532 433 34 78
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Bozdağ Yaban Koyunu Üretme Yerinde yaşayan 
Anadolu yaban koyunları paratüberküloz 
hastalığına karşı aşılanmıştır. Gerçekleştirilen 
aşılama çalışmaları ile evcil koyunların atası olarak 
bilinen bu türün sürdürülebilirliğinin sağlanması 
ve sağlıklı birey popülasyonunun artırılması 
sağlanacaktır.

Nesli Tükenmekte Olan 
Anadolu Yaban Koyunları 
Aşılanıyor

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Osman ERGANİŞ 
Doç. Dr. H. Hüseyin HADİMLİ
Prof. Dr. Kemal ÇİFTÇİ 

Aksaray-Konya arasındaki Bozdağ bölgesinde tel örgülerle çevrili 3500 hektarlık 
bir alanda tutulan Anadolu yaban koyunlarında paratüberküloz enfeksiyonunun 
oldukça (seroprevalans %35) yaygın olması ve ölüm oranlarının (2007 yılı 
toplam mortalite %25) sürünün geleceğini riske sokması, hastalıkla mücadele 
bakımından daha etkin bir yol bulunamaması, aşılama stratejisini alternatifsiz 
kılmaktadır. Ülkemizde koyun paratüberkülozu için aşı üretilmemektedir. Proje ile 
ülkemizin önemli bir türü olan ve koruma altındaki Anadolu yaban koyunlarındaki 
paratüberküloz hastalığı için aşı hazırlanması amaçlanmıştır. Anadolu yaban 
koyunlarının kuzuları için hazırlanan aşılar, sahada da etkili bulunması durumunda, 
bu türün yanı sıra küçükbaş yetiştiriciliğinde de kullanılabilecektir. Türkiye’de 
koyun paratüberküloz aşısı ilk kez çalışıldığı gibi, Montanid ISA 201 VG adjuvantı 
ve gamma irradiasyonla inaktivasyon da ilk kez araştırılmıştır. Ekonomik değeri 
ölçülemeyecek değerde olan ve Anadolu’ya özgü bir yaban koyunu olan bu 
hayvanların korunmasının yanı sıra hastalığın kontrol altına alınması için önemli 
bir katma değer olacaktır. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:erganis@selcuk.edu.tr
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• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Ulusal Paratüberküloz 

Eradikasyon Planı” uygulanacağı zamanlarda evcil koyunlarda 
da kullanılabilecek aşılar geliştirilmiştir. En başarılı durumdaki ölü 
montanid ISA201VG formülasyonundaki aşıdan, Vetal Hayvan 
Sağlığı Ürünleri A.Ş. (Adıyaman)’de 400 doz hazırlanarak Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’nın kullanımına sunulmuştur. Son 3 yıldır Gudair 
aşısı ile aşılanan Anadolu yaban koyunları 2012 ve 2013 yıllarında 
bu projeden hazırlanan aşı ile aşılanmışlar ve sonraki yıllarda da 

aşılanacaklardır.
• En az 4 farklı aşı formulasyonu (ölü montanid, ölü aluminyum 

hidroksid, gamma montanid ve canlı montanid) için patent 
alınabilecektir.

• Ülkenin biyolojik madde üretim sektörüne bilim insanları yetişmesine 
katkıda bulunulmuştur. 

• Projeden ulusal ve uluslararası kongrelerde 3 sunum yapılmış, patent 
başvurusu yapılmıştır. 
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Farelerde Probiyotik Yoğurdun ve Kefirin 
Kolo-Rektal Kanser Üzerine Koruyucu ve 
Sağaltıcı Etkilerinin Karşılaştırılması 
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Manda sütünden hazırlanan yoğurda probiyotik 
Lactobacillus rhamnosus’un da katılmasıyla elde 
edilen ürünün düzenli bir şekilde tüketilmesiyle 
farelerde kolon kanser riski, oluşumu, gelişimi ve 
yaygınlığı önemli ölçüde düşmüştür. İnek yoğurdu 
ve kefirin ise manda yoğurduna göre daha az 
etkili olduğu gözlenmiştir. Bu ürünlerin kanser 
oluşmadan veya kanserojen maddeye maruz 
kalındığı anda alınması şartıyla etkili oldukları 
tespit edilmiştir. 

Kansere Karşı Manda 
Yoğurdu

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN 
Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR 
Doç. Dr. Hayati YÜKSEL 
Doç. Dr. Hikmet KELEŞ 
Yrd. Doç. Dr. Şebnem PAMUK 
Yrd. Doç. Dr. Tolga ERTEKİN 

İnsan ve hayvanlarda kanser olguları her geçen gün artan oranlarda bir seyir 
göstermektedir. Metastaz yapmış kanserli hastalarda sağaltım (tedavi) çok 
agresif uygulanmakta ve hasta bu uygulamadan olumsuz yönde zararlar 
görmektedir. Kedi ve köpeklerde, ağız boşluğunda oluşan tümörlerden sonra 
en yaygın gastrointestinal sistem tümörleri kolon ve rektumda meydana gelir. 
Bunların %40’ı iyi huylu ve %60’ı kötü huylu tümörlerdir. Kalın bağırsak kanserleri 
genellikle cerrahi, kemoterapi ve/veya radyasyon (ışın/şua) seçeneklerinden 
birisi veya kombinasyonu ile sağaltılmaya çalışılır. Bu yöntemler arasında cerrahi 
işlem kalın bağırsak kanseri için en sık kullanılan sağaltım çeşididir. Probiyotik 
yoğurdun kanser yapan maddelerin risk oranını azaltabileceğini gösteren 
raporlar mevcuttur. Yoğurt, doğrudan kanserin etkisini azalttığı gibi bazı ön 
kanser maddelerinin kanser yapma yeteneğine dönüştüren enzim faaliyetlerini 
de azaltarak etkili olabilmektedir. Bu çalışmada farelerde 1,2 dimetil hidrazin ile 
deneysel olarak oluşturulmuş kolorektal kanserlerin probiyotik manda ve inek 
yoğurdu (Lactobacillus plantarum veya Lactobacillus rhamnosus eklenmiş) ile 
sağaltımı ve korunmasındaki etkileri karşılaştırılmıştır. Toplam 440 adet, 8 haftalık, 
erkek BALB/c fare kullanılmıştır. Probiyotik yoğurdun ve kefirin kanser oluşmadan 
önce veya en azından kanserojen maddeye aynı anda maruz kalma döneminde 
alınmasının kanser prevalansını düşürdüğü gözlemlenmiştir. Manda yoğurdu 
ve L. rhamnosus ile hazırlanan ürünün diğerlerine göre tümörden koruyucu ve 
tümör oluşumunu önleme etkisinin daha anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır.

İmalat ve ilaç sektörü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Onkoloji Hastanesi ve birimleri, diyet-beslenme üniteleri, süt ve süt ürünleri 
işletmeleri, Non-Farmasötik Drog üreten firmalar

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
Kalın barsakta adenokarsinomda 

yoğun tümör hücreleri

Projenin Amacı ve Önemi 
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Yoğurt kefirden daha güçlü düzeyde kanseri önlemektedir. Sade yoğurt 
tek başına kullanıldığında etkisi az olmasına karşın içerisine probiyotik 
katıldığında etkisi güçlenmektedir. Manda sütünden hazırlanan yoğurda 
probiyotik Lactobacillus rhamnosus’un da katılmasıyla elde edilen ürünün 
karsinojene maruz kalmadan önce veya en azından kanserojenle aynı anda 
düzenli tüketilmek şartıyla inek yoğurdu ve kefire göre kıyaslandığında 
kalın bağırsak kanser riskini, oluşumunu, gelişimini ve prevalansını önemli 

ölçüde düşürmektedir. Elde edilen proje verileri ışığında kitlesel tüketim ve 
toplum sağlığı için süt işletmeleri ile görüşülerek yan etkisi olmayan ve 
kanserde koruyucu nitelikte probiyotik destekli yoğurt üretimi ve piyasaya 
sunumu hakkında girişimler yapılacaktır. Bir sonraki aşamada manda 
yoğurdunun in vitro koşullarda hücre düzeyinde ve moleküler etkileri 
bakımından incelenmesiyle etki mekanizması aydınlatılmış olacaktır. 

Kalın barsakta adenokarsinomda 
yoğun tümör hücreleri

Yoğurt tüketen farenin kalın 
bağırsağında apoptosis (ok)
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Yeni Mikro-RNA’ların Haşhaş (Papaver 
somniferum L.) Bitkisinde Tanımlanması 
ve Karakterizasyonu
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Bu projede, haşhaş mikro RNA’ları belirlenerek 
klonlanmıştır. Morfin sentezini düzenleyen 
miRNA’lar ve ilgili genler tanımlanarak yeni nesil 
sistemler aracılığıyla analizleri yapılmıştır.

Haşhaş Mikro RNA’larının 
Klonlanması

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Turgay ÜNVER 
Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN
Doç. Dr. İskender PARMAKSIZ

Haşhaş bitkisi özellikle narkotik morfin, öksürük kesici kodein ve kas gevşetici 
papaverin başta olmak üzere birçok çeşit benzilisokuinolin tipi alkaloiti üretebilen 
bir bitkidir. Son beş yıllık verilerin ortalamasına göre ülkemiz, dünya yasal 
haşhaş ekim alanları içerisinde %49’luk bir paya sahip bulunmaktadır. Mikro-
RNA’lar küçük RNA molekülleri olarak genlerden protein üretimini düzenlerler. 
Günümüze kadar haşhaşta morfin ve benzeri bileşiklerin üretiminin anlaşılması 
için birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen tam olarak bu mekanizma ortaya 
çıkarılmamıştır. Bu proje kapsamında haşhaşta morfin üretiminin genetik temelleri 
daha detaylı olarak araştırılmıştır. Proje kapsamında, haşhaşta bulunan küçük 
RNAlar ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Bu amaçla küçük RNA’lar klonlanarak yeni 
nesil dizileme teknolojisi ve mikroarray gibi sistemlerden yararlanılmıştır. Morfin 
gibi önemli bileşiklerin üretilmesinde 27 adet haşhaş küçük RNA’sı proje ile ortaya 
çıkarılmıştır. Morfinin üretilmesinde birçok genin küçük RNA’ların düzenleyici 
rolleri ile aktive olduğu bulunmuştur. Keşfedilen bu yeni moleküllerin kullanılarak 
morfin sentezinin artırılması yönünde çalışmalar ayrıca devam etmektedir.

Sağlık, biyoteknoloji ve tarım sektörleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Bu kariyer projesi ile haşhaş bitkisinden yeni küçük RNA’lar klonlanarak 
ayrıntılı analizleri yapılmıştır. Tespit edilen küçük RNA moleküllerinin 
manipüle edilmesiyle ile morfin ve benzeri bileşiklerin üretimi 
yönlendirilebilecektir. Bu şekilde morfin, kodein, tebain ve noskapin 
gibi önemli alkaloitlerin üretim mekanizması daha iyi anlaşılacağı gibi 
önemli tıbbi bileşiklerin daha fazla ve yönlendirilmiş olarak üretilmesinin 
yolu açılacaktır. Proje kapsamında, 4 adet uluslararası yayın yapılmıştır. 
Çalışma sonuçları üzerinden 1 adet COST projesi, 1 adet TÜBİTAK hızlı 

destek ve 2 adet BAP projesi geliştirilerek yürütülmeye başlanmıştır. 
Yürütücü, proje desteğiyle yaptığı çalışmalar sayesinde TÜBİTAK-TWAS 
teşvik ödülünü almıştır. Bir adet doktora ve bir adet yüksek lisans tezi 
çalışması bu kapsamda tamamlanmıştır. Yürütücü, bu kariyer projesi 
desteği ile miRNA ve genom çalışmaları konusunda kariyerini geliştirme 
firsatı yakalayarak pek çok bilimsel makale yayımlama firsatı elde edip 
uluslararası zeytin genom konsorsiyumunu kurmuştur. Başlatılan zeytin 
genom projesi bu kariyer programı desteğinin bir ürünüdür.



109O673
Akuakültür Kapalı Devre Sistemlerinin 
Biyolojik Filtrasyonunda Yeni Nitrifikasyon 
Bakterileri Kullanarak Üretimde Verimin 
Artırılması
3501 - Kariyer Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Turgay Tekinay
312 484 62 70
ttekinay@gazi.edu.tr

Atık sularda ve havuzlarda amonyak kaynaklı 
kirlenme büyük bir sorundur. Kimyasal ve fiziksel 
temizleme yöntemleri yeterli olmamaktadır. Bu 
proje kapsamında biyolojik olarak, doğal yollarla 
atık sulardaki amonyağı temizleyecek yöntemler 
ve bakteri bazlı temizleyiciler geliştirilmiştir.

Amonyak Giderimine 
Yönelik Sürdürülebilir 
Temizleyiciler 
Geliştirilmesi

Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Turgay TEKİNAY
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR
Prof. Dr. Halil İbrahim ATABAY

Balık üretiminde atık amonyak oluşumu büyük bir sorundur. Bu çalışmada 
kuluçkahanelerdeki su örneklerinden birçok farklı bakteri izole edilmiş ve bu 
bakterilerin kapalı devre akuakültür sistemlerindeki amonyağın temizlenmesinde 
verimli olanları seçilmiştir. Acinetobacter calcoaceticus STB1 bakterisi test edilen 
sıcaklığa, havasızlığa, yüksek amonyağa, düşük besine dayanıklılığın yanı sıra 
amonyağın hızlı temizlenmesi ve ucuz üretim gibi birçok parametrede başarılı 
olmuştur. Bu bakteri sudaki amonyağı biyokütleye ve azot gazına çevirerek yok 
etmektedir; dolayısıyla suda nitrat birikimi olmamaktadır. Elde edilen bakteriler 
ülkemiz şartlarına adapte olmuş özgün bakterilerdir ve üstün özellikleri nedeniyle 
kapalı devre akuakültür sistemleri ve havuzların temizliğinde kullanılabilir.

Arıtma tesisleri, balık üretim çiftlikleri, süs havuzları

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Balık çiftliklerinde temizlik için halihazırda kullanılan bazı ithal ürünler 
vardır. Geliştirilen ürünün bunlardan farkı, yerli olmasının yanında, 
sıcaklık, havasızlık, yüksek amonyak, düşük besin gibi zor ortam 
koşullarına dayanması ve ucuz üretim yapılabilmesidir. Bu proje 
sonucunda elde edilen bakteriler düşük maliyeti ve üstün özellikler 
nedeniyle ticarileştirmeye oldukça müsaittir. Kısa vadede, geliştirilen ürün 
kuluçkahaneler ve balık çiftliklerinde amonyak gideriminde kullanılabilir. 
Ülkemizde özellikle levrek üretimi giderek artmaktadır. Ürünümüz 
dalgalanma eksikliği, yüksek miktarda balık olması gibi sebeplerden 
dolayı amonyak birikmesi durumunda açık denizdeki levrek çiftliklerinde 
de kullanılabilecektir. Proje kapsamında geliştirilen ürünün aynı zamanda 
genel olarak havuzların temizliğinde kullanılması mümkündür. Özellikle 

süs havuzları, atık arıtma havuzları, parklardaki havuzlar, kanalizasyonda 
koku yapan bölgeler ve akvaryumlarda kullanılabilecektir. Parkların 
havuzlarında oluşan yosunlara karşı da, yosunların besin kaynağı 
olan nitrat oluşturmadığı için etkili olacaktır. Ayrıca, benzer tecrübe ve 
altyapıyla biyoremediyasyonda kullanılacak diğer tür bakteriler geliştirilip 
üretilebilecektir. Sadece ABD’de biyoremediyasyon pazarının 5-7 milyar 
ABD doları olduğu hesaplanmaktadır. Bu projeden elde edilen tecrübeyle 
pazarda ilk aşamada ülkemizde kullanım için, sonraki aşamalarda da 
ihracata yönelik üretim yapılabilir. STB1’i ticarileşme çalışmaları devam 
etmektedir. Proje kapsamında 1 uluslararası makale yayınlanmış olup 
elde edilen bakteri türü için patent başvurusunda bulunulmuştur. 



110O060
İğde (Eleagnus angustifolia L.) Meyvesinin 
Kimyasal ve Besleyici Özellikleri ve Bisküvi 
Üretiminde Kullanımı
1001 - Araştırma Projesi 

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Yasemin ŞAHAN
224 294 15 02
yaseminsahan@gmail.com

Bu projede, yeni ve fonksiyonel özelliklerde doğal 
katkı maddesi olarak kullanılabilecek iğde unu 
üretilmiştir. İğde unu katkısı ile üretilen bisküviler, 
lezzetli, diyet lif, protein, mineral madde ve 
antioksidan kapasitesi yüksek olup sağlık üzerine 
olumlu etkiler oluşturabilmektedir.

İğde Unu ve Gıda 
Sanayinde Kullanımı 

Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Yasemin ŞAHAN
Prof. Dr. Duygu GÖÇMEN 
Dr. Asuman CANSEV
Güler ÇELİK
Prof. Dr. Şeref GÜÇER

İğde (Elaeagnus angustifolia L.), ülkemizin hemen her bölgesinde kolaylıkla 
yetişmesine rağmen meyveleri sınırlı bir kullanım alanına sahiptir. Projenin amacı; 
(1) iğde meyvesinin kimyasal bileşiminin ve antioksidan kapasite, fenolik bileşen 
ve diyet lif içeriğinin belirlenerek, besleyici özelliğinin ortaya konulması ve katma 
değeri düşük bir meyve olan iğdenin kullanım olanaklarının geliştirilerek ülke 
ekonomisine katkı sağlanması ve (2) bisküvi üretiminde iğdenin katkı maddesi 
olarak kullanım olanaklarının araştırılmasıdır. Böylece herkes tarafından sevilerek 
tüketilen bir gıda maddesi olan bisküvinin, besleyici değerinin yükseltilmesi ve 
sektöre fonksiyonel özelliklere sahip yeni alternatif bir ürün kazandırılmasıdır.
İğde meyvelerinden, taze ve kurutulmuş şekilde ve kabuklu ve kabuksuz olarak 
iğde unları elde edilmiştir. Elde edilen unların kimyasal ve besleyici özellikleri ve 
birbirleri arasında farklılıklar belirlenmiştir. İkinci aşama olarak iğde unları bisküvi 
üretiminde farklı oranlarda (%5, 10, 15, 20 ve 25) katkı olarak kullanılmış ve elde 
edilen bisküvilerin özellikleri belirlenmiştir. İğde unları, özellikle diyet lif, protein 
içeriği, antioksidan kapasite ve mineral maddelerden demir, bor ve esansiyel 
yağ asitlerinden linoleik asit açısından iyi bir kaynak olarak belirlenmiştir. İğde 
katkılı bisküvilerin enerji değerlerinin, iğde katkılı olmaya bisküvilerden daha 
düşük olduğu belirlenmiştir. Duyusal olarak iğde unu katkılı bisküvilerin hepsinin 
kabul edilebilir özelliklerde olduğu, antioksidan kapasitelerinin ve bunların 
biyoalınabilirliğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, iğde unu kullanımı, 
bisküvinin besinsel ve fonksiyonel özelliklerini geliştirmiştir.

Gıda sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
Bandırma Has Un Fabrikası Ltd. Şti.
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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İğde unlarının besinsel açıdan iyi bir kaynak olarak belirlenmesi ile gıda 
sanayinde bir katkı maddesi olarak kullanılabileceği saptanmıştır. Gıdalara 
iğde unu ilavesi, çeşitli hastalıkların önlenmesine katkıda bulunacak 
fonksiyonel özellikleri artırılmış yeni ürünlerin geliştirilmesine olanak 
sağlayacaktır. Böylece katma değeri düşük bir meyve olan iğdenin 
kullanım olanakları artırılacak ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. 
İğde ununun bisküvi sanayinde kullanılması ile piyasadaki ürün çeşitleri 

artacak ve fonksiyonel özellikleri artırılmış daha sağlıklı ürünlerin 
tüketiciye ulaştırılması gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında “iğde unu 
katkılı bisküvi” ve “iğde unu üretimi ve yöntemi” başlıklı 2 adet patent 
başvurusunda bulunulmuştur. Projemizden elde edilen bulgular çeşitli 
ulusal ve uluslararası konferanslarda ve Ar-Ge proje pazarlarında bildiri 
olarak sunulmuştur. 

Proje ekibinde yer alan araştırmacılar (soldan sağa): 



110O071
Fenolik Bileşenlerin 
Nanoenkapsülasyon Yoluyla 
Stabilitesinin ve Biyoyararlılığının 
Arttırılması
1001 - Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Servet Gülüm ŞÜMNÜ
312 210 56 28
gulum@metu.edu.tr

Sağlık için faydalı olan doğal antioksidan 
fenolik bileşenler kapsüllenerek gıda içerisine 
yerleştirilmiştir. Kapsülleme işlemi fenolik 
bileşenlerin saklama ve ısıya karşı olan 
dayanıklılığını arttırmış ve kötü tadı maskelemiştir. 
Bu çalışmayla bir yandan gıda tüketilirken bir 
yandan da doğal antioksidan fenolik maddelerden 
de yarar sağlanmış olunacaktır.

Doğal Antioksidan Olan 
Fenolik Bileşenlerin 
Dayanıklılığının ve 
Biyoyararlılığının 
Arttırılması 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Servet Gülüm ŞÜMNÜ
Prof. Dr. Serpil ŞAHİN
Prof. Dr. Vasıf Nejat HASIRCI

Sağlık için faydalı doğal antioksidan olan fenolik maddeler, saklama ve 
işlem sırasında karşılaşılan dış etkenlere karşı (sıcaklık, ışık ve oksijen gibi) 
dayanıklı değildirler. Ayrıca fenolik maddelerin tatları kötü olduğu için doğrudan 
gıda içerisine eklenmeleri mümkün değildir. Bu nedenle fenolik bileşenlerin 
kapsüllenerek dayanıklılığın artırılması ve kötü tatlarının maskelenmesi önemlidir. 
Fenolik maddelerin nano boyutta enkapsülasyonu ve bu kapsüllerin gıdanın 
içerisine konularak pişme sırasındaki stabilitelerinin arttırılmasının incelenmesi 
konusunda daha önceden çalışılmamıştır. Projenin ana amacı, vişne posasından 
özütlenen fenolik bileşenlerin mikro ve nanokapsüller içinde hapsedilerek 
kapsüllerin fizikokimyasal özelliklerinin, biyoyararlılıklarının ve saklama sırasındaki 
stabilitelerinin araştırılmasıdır. Bir başka amaç da kek hamuruna eklenen 
kapsüllerin kekin pişirilmesi sırasındaki stabilitelerinin ve kek kalitesi üzerindeki 
etkilerinin araştırılmasıdır. Bu projeyle vişne posasından elde edilen fenolik 
maddeler başarıyla kaplanmıştır. Bu şekilde fenolik bileşenlerin dayanıklılığını 
arttırmak, istenilen ortamda serbest bırakılmalarını sağlayabilmek ve kötü tatlarını 
maskelemek mümkün olmuştur. Elde edilen sonuçlar doğal antioksidan içeren 
fonsiyonel gıda üretimi için önemli bir adımdır. Bu çalışma ayrıca nanoemülsiyon 
üretimi için yeni bir yaklaşım sunmaktadır.

Gıda sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Elde ettiğimiz sonuçlardan toplam 3 yayın yapılmıştır. Ayrıca uluslararası 
ve ulusal kongrelerde 4 adet poster bildirileri sunulmuştur. Proje 
kapsamında, iki yüksek lisans tezi yürütülerek bilim insanı yetiştirilmesine 
katkıda bulunulmuştur. Yüksek kalitede, dayanıklı ve yüksek biyoyararlılığa 
sahip fenolik bileşenlerin oluşturulması fonksiyonel gıda endüstrisi 
için önem taşımaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için projede yeni bir 
metot olan enkapsülasyon metotu kullanılmıştır. Bu çalışmayla vişne 

posasındaki fenolik bileşenlerden kapsül oluşturularak saklama ve ısıya 
karşı olan dayanıklılığı arttırılmıştır. Kapsülleme ile fenolik maddelerin kötü 
tadı maskelendiği ve kek kalitesi olumsuz etkilenmediği için kapsüllerin 
gıda içerisine yerleştirilebileceği tespit edilmiştir. Böylece bir yandan gıda 
tüketilirken bir yandan da sağlığımız için çok faydalı olan doğal antioksidan 
fenolik maddelerden de yarar sağlanmış olunacaktır. 



110O150
Rüzgar Hızı Potansiyeli Düşük Kırsal 
Bölgelerde Tarımsal Elektrifikasyon 
Uygulamalarına Yönelik 
Yoğunlaştırmalı Tip (Concentrator) 
Rüzgar Türbin Protiplerinin 
Geliştirilmesi
1001 - Araştırma Projesi 

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Ali VARDAR
224 294 16 05 - 533 644 46 24
dravardar@uludag.edu.tr

Bu proje, rüzgar potansiyeli düşük bölgelerde 
rüzgar enerjisinden faydalanmayı sağlamak 
amacıyla geliştirilmiştir. Çalışma, yoğunlaştırmalı 
tip rüzgar türbinleri ile ilgili ülkemizde yapılmış ilk 
çalışma ve dünyada da az sayıdaki çalışmadan 
biridir. Rüzgarı yoğunlaştıran rüzgar türbinlerinin 
farklı modelleri ile farklı koşullarda yapılan 
denemelerde %600’e kadar verim elde edilmiştir ki, 
değer yaygın olarak kullanılan rüzgar türbinlerine 
kıyasla oldukça yüksek bir değerdir.

Rüzgarı Yoğunlaştıran Rüzgar 
Türbin Sistemleri

Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Ali VARDAR
Prof. Dr. Bülent EKER 
Doç. Dr. Tolga TİPİ 
Doç. Dr. Eşref IŞIK 

Günümüz rüzgar enerjisi teknolojileri daha çok rüzgar hızı potansiyeli yüksek 
olan bölgeler seçilerek yapılandırılmakta ve oldukça büyük boyutlarda rüzgar 
türbinlerinin kurulması söz konusu olmaktadır. Buna karşılık, rüzgar hızı 
potansiyeli düşük bölgelerde söz konusu teknolojilerin kullanımı mümkün 
olamamaktadır. Büyük ve güçlü rüzgar türbinlerinin kırsal bölgelerde ve tarımsal 
amaçlı kullanımları ise oldukça yüksek maliyetli olduklarından uygun değildir. 
Tarımsal amaçlı olarak da rüzgar potansiyelinin olduğu bölgelerde kurulabilecek 
özelliklere sahip küçük ölçekli rüzgar türbinleri bulunmaktadır. Bununla beraber, 
ülkemizde tarımsal işletmelerin bulunduğu her bölgede yeterli rüzgar hızı 
potansiyeli bulunmamaktadır. Bütün bölgelerimizde rüzgar bulunmakla beraber, 
tamamı, günümüzde kullanılan rüzgar enerjisi teknolojisi ile ekonomik olarak 
enerji üretebilecek seviyede değildir. Bu nedenle de rüzgar potansiyeli düşük 
olan kırsal kesimlerde ve özellikle de tarımsal amaçlı olarak rüzgar enerjisinin 
kullanımına yönelik rüzgar türbin sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bu çalışma da bu temel düşünceler çerçevesinde ve bu eksikliği giderebilmek 
amacıyla ortaya çıkmıştır.

Enerji sanayi ve enerji sektörü, imalat sanayi, tarım sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Bu proje, rüzgarı yoğunlaştıran rüzgar türbinleri ile ilgili olarak ülkemizde 
yapılmış ilk çalışma ve dünya çapında da yapılan az sayıdaki çalışmadan 
biridir. Bu açıdan ülkemizin ulusal kaynaklarla yeni teknolojiler geliştirme 
çabalarına önemli bir katkı sağladığı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar 
sonucunda rüzgar enerjisi alanında geliştirilen ulusal teknolojilerin, 
verimlilik, güç ve enerji üretim kapasitesi açıdan dünyada yaygın olarak 
kullanılan rüzgar türbinlerine kıyasla oldukça ileri düzeyde olduğu bilimsel 
olarak belirlenmiştir. Rüzgarı yoğunlaştıran rüzgar türbinlerinin farklı 
modelleri ile farklı koşullarda yapılan denemelerde %600’e kadar verim 
elde edilmiştir. Bu bilimsel ve deneysel sonuçların rüzgar enerjisinin 
yoğunlaştırılarak kullanılması ile ilgili teknolojilere olan eğilimi arttırması 

beklenmektedir. Ulusal kaynaklarla geliştirilen söz konusu teknolojiler, 
ülkemizin bilim ve teknoloji alanında dünya genelindeki saygınlığına da katkı 
sağlayacaktır. Proje kapsamında elde edilen ürünler ile ilgili olarak patent 
başvurusu da yapılmıştır. Tüm bunların yanında bu proje kapsamında 
ortaya konulan yoğunlaştırmalı tip rüzgar türbin sistemlerinin geliştirilmesi 
gereken yönleri de bulunmaktadır. En belirgin eksiklik, sistemlerin henüz 
ekonomik ve dolayısıyla ticari olmamasıdır. Bu çerçevede konu ile ilgili 
önemli deneyimler kazanılmıştır ve bu deneyimler yoğunlaştırmalı tip 
rüzgar türbin sistemlerinin daha iyi örneklerinin ortaya konulabilmesi için 
yapılacak yeni Ar-Ge çalışmalarında değerlendirilecektir.



110O808
Karadeniz’de Hamsi ve İstavrit 
Avcılığında Uygulamaya Konulan Yönetim 
Stratejilerinin Stok Yapısına ve Balıkçılık 
Ekonomisine Olan Etkilerinin Araştırılması
1002 - Hızlı Destek

Proje Yürütücüsü İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Kadir SEYHAN
462 752 28 05
kseyhan@ktu.edu.tr

Proje sonuçlarına göre, hamsi avcılığında sadece 
gece avının serbest bırakılması balıkçılık ölüm 
oranında %100’lük bir azalmaya sebebiyet 
vermiştir. Ancak bu azalmanın yetersiz olduğu, 
sürdürülebilir avın sağlanabilmesi için %50’lik bir 
azalmanın daha gerekli olduğu tespit edilmiştir. 
Av çabasındaki bu azalmanın av yasaklarının ekim 
ayının sonuna kadar uzatılması ile sağlanacağı 
önerilmiştir. Ayrıca uygulamaya konan avlanma 
stratejileri ile balıkçılık aktivitelerinin tarım sektörü 
içerisinde ekonomik getirisi en karlı olan alt sektör 
olduğu tespit edilmiştir.

Karadeniz’de Gırgır Balıkçılığı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir SEYHAN

Bu araştırmada, Karadeniz pelajik balık avcılığında yürürlükteki kota ve gece 
avcılığı düzenlemelerinin (avlanma çabasının sınırlandırılması stratejisi) stok ve 
balıkçılık ekonomisi üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Karadeniz’deki 
hamsi (Engraulis encrasicolus L. 1758) ve istavrit (Trachurus mediterraneus, 
Steindachner, 1868) populasyonuna ilişkin bazı temel parametreler tahmin 
edilmiş ve bu veriler ışığında; ölüm oranları, stok işletim oranı belirlenmiş olup 
klasik işletme analizi ile karlılık tespitine yönelik statik ve dinamik yöntemlerle 
ekonomik (ROİ) ve mali rantabiliteler belirlenmiştir. Bu projenin amacı, Karadeniz 
hamsi ve istavrit balıkçılığında uygulamaya konulan avlanma çabasının 
sınırlandırılması stratejisinin (sadece gece avcılığı ve kota uygulamasının) hem 
hamsi ve istavrit stoklarına hem de balıkçılık ekonomisi üzerine etkisini ortaya 
koymaktır. Bu projenin önemi, Karadeniz Bölgesi’nde yöre halkının önemli geçim 
kaynağı durumundaki hamsi ve istavrit stoklarının durumunun belirlenmesi ve 
sürdürülebilir bir şekilde stokların rasyonel olarak işletilebilmesi için balıkçılık 
yönetimine ilişkin uygulamalara bilimsel katkı sağlanmaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, balıkçılık kooperatifleri, kredi kuruluşları

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:kseyhan@ktu.edu.tr
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Proje sonuçlarına göre, hamsi avcılığında sadece gece avının serbest 
bırakılması balıkçılık ölüm oranında %100’lük bir azalmaya sebebiyet 
vermiştir. Ancak bu azalmanın yetersiz olduğu, sürdürülebilir avın 
sağlanabilmesi için %50’lik bir azalmanın daha gerekli olduğu tespit 

edilmiştir. Av çabasındaki bu azalmanın av yasaklarının ekim ayının 
sonuna kadar uzatılması ile sağlanacağı önerilmiştir. Ayrıca uygulamaya 
konan avlanma stratejileri ile balıkçılık aktivitelerinin tarım sektörü 
içerisinde ekonomik getirisi en karlı olan alt sektör olduğu tespit edilmiştir.
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105G009 
Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sistem-
inin Geliştirilmesi
1007 - Kamu Projesi

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Hüseyin ONARAN
388 232 33 55
huseyinonaran42@hotmail.com

• Ülkemizde yıllık 10.000-20.000 ton anaç patates 
tohumluğu ithal edilmekte ve yaklaşık 10-20 milyon Avro 
döviz ödenmektedir.
• Proje çıktılarını uygulayan özel sektör tohumculuk kuruluşları 
2013 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 20.000 ton üzerinde anaç 
kademede tohumluk üretimi gerçekleştirmişlerdir.
• Projenin sadece tohumluk üretimine katkısı 2013 yılı 
rakamları ile 20 milyon avro olmuştur.
• Proje kapsamında başlatılan ıslah programı neticesinde ilk 
yerli çeşit adaylarından 2 adeti Patates Araştırma Enstitüsü 
ve 1 adeti özel sektör tarafından tescile sunulmuştur.
• 2014 yılından itibaren Patates Araştırma Enstitüsü 
tarafından 4 çeşit daha tescile sunulacaktır.
• Sonuç olarak yerli çeşitler geliştirilmiş, anaç tohumluk 
üretimi başlamış ve tohumlukta ihracat yapılır hale 
gelinmiştir.

Tohumluk patates ithalatı 
yaparken, tohumluk 
patates ihracatı başladı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü 
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bornova Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü
Mustafa Kemal Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hüseyin ONARAN

Türkiye yıllık yaklaşık 150.000 ha dikim alanı ve 4,5- 5 milyon ton üretimle dünyanın 
önde gelen patates üreticisi ülkelerinden birisidir. Buna rağmen patates tohumluk 
üretiminin tamamen ithal tohumluk ve yabancı çeşitlere bağımlı olması önemli 
bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu durum, ülkemizin her yıl önemli miktarda döviz 
kaybetmesine neden olmaktadır. Ayrıca sağlıklı tohumluk kullanım oranının az 
olmasına ve yabancı kaynaklı hastalıkların ülkemizde yaygınlaşmasına neden 
olarak, patates tarımının geleceğini de tehdit etmektedir. Bu projeyle Türkiye için 
bir “Ülkesel Tohumluk Patates Üretim Sistemi”nin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Projede, (1) Tohumluk üretim bölgelerinin belirlenmesi ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması, (2) Doku kültürü laboratuvarları kurularak temel tohumluk üretim 
programlarının oluşturulması, (3) Ülkemizin farklı bölgelerinde yetiştirilebilecek 
sanayilik ve yemeklik patates çeşitlerinin ıslah edilmesi amaçlanmıştır. Proje 
kapsamında yürütülen çalışmalarla, ülkemizde patates çeşit ıslahı konusunda 
çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ülkemizde patates araştırmaları açısından 
merkez kuruluş olan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nde patates ıslah 
altyapısı oluşturulmuştur. Ülkemize ait yerli çeşitlerin geliştirilmesi kapsamında 
2007-2012 tarihlerinde yaklaşık 600.000 adet melez patates tohumu elde 
edilerek büyük bir genetik stok elde edilerek, ülkemize özgü patates çeşit ıslah 
programları başlatılmış ve sürekliliği sağlanmıştır. Melezleme programlarının 
devamlılığı sağlanarak, her yıl 100.000 adet melez tohum elde edilmektedir. 
Özel sektöre verilen eğitimler ile yeni çeşit geliştirme çalışmalarını özel sektörde 
başlatmıştır. Yürütülen yerli ıslah programları ile farklı melez kombinasyonlarına 
ait çeşitli kademelerde binlerce yerli patates çeşit adayları elde edilmiştir. Bu yerli 
çeşit adayları içerisinden iki tanesi 7 Ocak 2013 tarihinde ilk yerli ticari patates 
çeşitlerimiz olarak tescile sunulmuştur. Özel sektörde bir çeşit adayını tescile 
sunmuştur. Bunlar 2015 yılında yerli çeşit olarak tescil ettirilecektir. Sonuç olarak, 
proje kapsamında yürütülen çalışmalarla ülkemiz açısından büyük bir eksiklik 
olarak görülen “Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sistemi”nin geliştirilebilmesi 
için gerekli temel çalışmalar tamamlanmıştır. Tohumluk üretimleri belirlenen 
alanlarda yapılmaktadır. 

Tohumculuk firmaları, Patates Araştırma Enstitüsü, diğer Enstitüler ve 
Üniversiteler

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Doğa Tohumculuk, 
Anka Tohumculuk, Ar Tarım, Gömeç Tohumculuk, Sürde 
Tarım, Tareks, Tezel Tohumculuk, Asgen Tarım, Öztar 
Tohumculuk, Fritolay Gıda, Kraft Gıda

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:huseyinonaran42@hotmail.com


ARDEB Başarı Öyküleri 234     235

Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Ülkemiz patates tohumluğunda; 2010 yılına kadar tamamen dışa bağımlı 
bir durumda iken bugün tohumluk üretimine başlamış, kısmen de olsa 
ihracat gerçekleştirmiştir. 

Yapılan çalışmalar ile gelinen noktada;

• Farklı kademelerde üretilebilecek tohumluk patates üretim alanı 
208.000 hektar alan belirlenmiş ve şu anda tohumluk üretimin büyük 
çoğunluğu bu bölgelerde yapılmaktadır.

•  3 araştırma enstitüsü ve 1 üniversitede tohumluk üretimi yapabilecek 
doku kültürü laboratuvarları ve seralar pilot tesisler olarak kurularak 
işletilmeye başlanmıştır.

• Proje çıktıları, proje ortakları olan özel sektör tarafından da 
kullanılmaya başlanmış ve başta Doğa Tohumculuk olmak üzere, 
Öztar Tohumculuk, Anka Tohumculuk, Toros Tarım ve Konya Şeker 

tohumluk üretimi yapabilecek doku kültürü sistemlerini kurmuşlar ve 
üretimlere başlamışlaradır.

• Bu güne kadar ülkemizde doku kültürü yöntemi ile patates tohumluk 
üretimi yokken bu gün için özel sektör, doku kültürü ile tohumluk 
üretim izni almış ve anaç tohumluk üretimlerini başlatmıştır. 

• Ülke tohumluk patates ihtiyacının tamamını üretebilecek alt yapı özel 
sektör, enstitüler ve üniversite bünyesinde kurulmuştur.

• Proje kapsamında başlatılan ıslah programı neticesinde ilk yerli çeşit 
adayları tescil aşamasındadır.

• Bu projede yer alan özel sektör kuruluşları da kendi ıslah programlarını 
başlatmışlardır.

• 2012 yılında 2300 ton yerli üretim patates tohumluğu ihraç edilmiştir.



105G017 
Ulusal CORS (Sürekli Gözlem Yapan GPS 
İstasyonu) Sisteminin Kurulması 
(Ulusal DATUM Dönüşümü)
1007 - Kamu Projesi

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Kamil EREN
212 498 46 91
k.eren@iku.edu.tr - keren@ags-group.com

Klasik haritacılık çalışmaları, tektonik ve atmosferik 
araştırmalarda yeni bir devir CORS-TR sayesinde 
başlamıştır. Ülke genelinde 24 saat çalışma 
esasında, gerçek zamanda ve “cm” mertebesinde 
konum belirleme ile jeodezik hesaplamalar 
neticesinde “mm” mertebesinde tektonik hareket 
ve deformasyonları izlemek mümkün olmuştur. 
Projede geliştirilen datum dönüşümü yüzeyi 
sayesinde, eski datumdaki coğrafi verilerin yeni 
datuma dönüşümleri olanaklı hale gelmiştir.

Ulusal Cors Sisteminin 
Kurulması ve Datum 
Dönüşümü Projesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Kamil EREN

“ULUSAL CORS SİSTEMİNİN KURULMASI ve DATUM DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ” 
İstanbul Kültür Üniversitesi yürütücülüğünde 08.5.2006 tarihinde başlamış 
ve 08.12.2008 tarihinde tamamlanmıştır. Projede aşağıdaki işler başarıyla 
tamamlanmıştır:
• Tüm ülkeyi kapsayacak şekilde 146 istasyondan oluşan CORS-TR ve 3 adet 

kontrol merkezi kurulmuş, RTK ile “post-processing” hizmetleri kullanıma       
açılmıştır. Projenin halen 4000’den fazla aktif kullanıcısı bulunmaktadır.

• Derleme ve ölçü sonucu elde edilen toplam 4885 nokta kullanılarak, Kriging 
algoritması ile “dm” mertebesinde RMS elde edilmiş, ED50 datumundan 
ITRFxx datumuna dönüşüm parametreleri belirlenmiştir.

Projenin başlıca amaçları :

• Türkiye genelinde hızlı, duyarlı (cm-mm duyarlıkta) ve ekonomik bir şekilde 
konum belirlenmesine olanak sağlamak, format ve standard birliğini 
sağlayacak bir sistem kurmak ve böylece tüm jeodezik, tektonik, atmosferik, 
vb. çalışmalara katkı sağlamak,

• Tüm harita ve harita bilgisi üreten kurumların ED50 olarak bilinen önceki 
datumdaki ölçüleri, paftaları ile her türlü coğrafi belge ve bilgilerini halen 
kullanılmakta olan ITRFxx datumuna aktarımını sağlamak.

Projenin önemi :

• Proje sayesinde ülke genelinde gerçek zamanda “cm” mertebesinde konum 
belirlenebilmekte ve tüm jeodezi, kadastro, mühendislik, haritacılık, vb. 
ölçmeleri yapılabilmektedir.

• Mevcut GNSS alıcıları ile yeni alıcılar daha verimli kullanılabilmekte ve her 
yıl 80 Milyon TL üzerinde tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca format birliği 
sağlandığı için veri paylaşımı kolayca yapılabilmektedir.

• Proje kapsamında geliştirilen dönüşüm yüzeyi sayesinde eski datumdaki 
ölçü ve coğrafi ürünlerin yeni datuma aktarımı mümkün olmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, İller Bankası, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü, Deniz Müsteşarlığı, TCK, TCDD, DSİ, TEAŞ / TEDAŞ, GAP İdaresi, 
vb., harita kurum ve kuruluşları, coğrafi konum gereksinimi duyan tüm kurumlar, 
kuruluşlar ve vatandaşlar.

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
Harita Genel Komutanlığı

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:k.eren@iku.edu.tr
mailto:keren@ags-group.com
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Proje ile;

• Türkiye ve KKTC genelinde konum verileri gerçek zamanlı ve yüksek 
hassasiyette elde edilmiştir.

• Ülkemizde daha önceden harita üretimi için kullanılan Avrupa 
Datumu-1950 (ED-50) ile günümüzde kullanılan Dünya Jeodezi 
Sistemi-1984 (WGS-84) arasında hücresel dönüşüm parametreleri 
belirlenmiştir. Bu kapsamda,

1. Proje çıktısı sistem, hizmete girdiği günden itibaren Gerçek Zamanlı 
Kinematik (RTK) GNSS ve Diferansiyel GNSS düzeltme bilgilerini 
alabilen alıcılara sahip kullanıcılar tarafından sorunsuz olarak 
kullanılmaktadır.

2. HGK ve TKGM tarafından gerçekleştirilen fotogrametrik yöntemle 
harita üretimi sorunsuz olarak yapılmaktadır.

3. TSK bünyesindeki savunma maksatlı uygulamalar, HGK’nın 
koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.



105G096 
Kompozit Fren Pabucunun Yerli Olarak 
Yapılabilirlik Araştırılması
1007 - Kamu Projesi

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ 
262 677 30 86
mehmet.gunes@tubitak.gov.tr

Trenlerde, kompozit fren pabuçları dökme demir 
fren pabuçlarına göre 10 kat daha fazla ömre, 
düşük frenleme sesine ve 1/4 ağırlık oranına 
sahiptirler. Ayrıca tekerlek aşınmalarını azaltır, 
kıvılcım çıkarmaz, ekonomik ve çevre dostudurlar. 
Neredeyse 100 yıllık geçmişi olan dökme demir 
pabuçların kullanımı dünyada hızla yerini kompozit 
fren pabuçlarına bırakmaktadır. TCDD’nin yaklaşık 
balata ihtiyacı yılda 250.000 adettir. İthal olarak 
25-40 $ birim fiyatla temin edilen kompozit fren 
pabuçlarının yerli olarak imal edilmesi ulusal 
ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. 

Yerli Üretim Tren Fren 
Balatası (SABO)

TÜBİTAK-MAM 
TÜLOMSAŞ 

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Projenin/çalışmanın amacı: 
Ülkemiz demiryollarında, 90’lı yıllardan itibaren yurtdışından ithal edilmeleriyle, 
kompozit balataların kullanımları giderek artmakta ve dökme demir fren 
pabuçlarına göre üstün özelliklerinden dolayı şu anda neredeyse tüm trenlerde 
kullanılmaktadır. TCDD’nin yıllık fren pabucu ihtiyacı yaklaşık 250.000 adettir. 
Talebin bu kadar fazla olması yüklü miktarlarda balata siparişlerinin verilmesine 
neden olmaktadır.

01.02.2007 tarihinde TCDD ve TÜLOMSAŞ başvurusuyla TÜBİTAK MAM 
Malzeme Enstitüsü ile birlikte ülkemizde kompozit fren pabucunun yerli olarak 
üretilmesi amacıyla bu projeye başlanmıştır.

Yenilik ve sonuçlar:
Proje sonucunda yurtdışından ithal edilen kompozit balatalardan performans 
açısından daha iyi sonuçlar veren yerli kompozit balatalar üretilmiştir.

Destekleyiciye ve ülkeye sağladığı kazanımlar:
Bu proje sayesinde demiryollarında kullanılan fren pabuçlarının ülkemizde üretimi 
sağlanarak hem trenlerimizde kalitesi yüksek, maliyeti düşük, yerli üretim fren 
pabuçları kullanılacak hem de pik dökme demire kıyaslandığında yıllık 30 milyon 
$ tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca dünyada çok büyük bir pazar payına sahip ve 
üretimi sadece birkaç ülke tarafından yapılan fren pabuçlarının yurtdışına ihraç 
edilmesiyle ekonomiye de önemli bir katkı sağlanacaktır.

Çevreye katkısı:
Dökme demir fren pabuçlarının kullanım ömürlerinin düşük oluşu nedeniyle 
yüksek miktarlarda kullanımı hem milli demir rezervlerimizi önemli ölçüde 
etkilemekte hem de kullanım sırasında çevreye mikron boyutlarında demir 
parçacıkları saçılmaktadır. Kompozit balataların kullanım ömrü dökme demir fren 
pabuçlarına nazaran çok daha uzun olduğundan aşınmadan kaynaklanan atıklar 
düşük miktarlardadır, böylece çevreye ve insan sağlığına zararı önemli derecede 
azaltılmış olunmaktadır.

Balata Üreticileri, TCDD, ileride kurulacak özel ulaştırma firmaları, Orta Doğu ve 
Avrupa ülkeleri

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

TCDD Genel Müdürlüğü 
Eren Balata 

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:mehmet.gunes@tubitak.gov.tr
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• Yerli üretim kompozit tren fren pabucu 
• Uzun servis ömrü (Proje sonucunda yurtdışından ithal edilen 

kompozit balatalardan performans açısından daha iyi sonuçlar 
veren yerli kompozit balatalar üretilmiştir.)

• Kolay montaj edilebilirliği (pik dökme demire kıyasla)
• Düşük maliyet

•  Türkiye’de gerçekleştirilecek tren fren balata üretim teknolojisi
•  Türkiye’de üretilecek ürünlerin Orta Doğu ve Avrupa’ya ihracat imkanı
•  Kıvılcım çıkarmama özelliği
•  Düşük ses seviyesi 



105G099 
Enerji Verimliliğini Arttırmak Üzere 
Termik Santral Atık Isılarının Faydaya 
Dönüştürme Yöntemlerinin Araştırılması, 
Geliştirilmesi ve Binalarda Isıtma 
Uygulaması
1007 - Kamu Projesi

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Dr. Cengiz GÜNGÖR
262 679 50 00 / 5313
Cengiz.Gungor@tubitak.gov.tr

Elektrik enerjisi elde ettiğimiz çok sayıdaki termik 
santralde aynı zamanda büyük miktarlarda ısı 
enerjisi de ortaya çıkmakta ve günümüze kadar 
bu enerji ile “gökyüzünü ısıtmaktaydık”. TÜBİTAK 
KAMAG desteği ile EÜAŞ’ın sahipliğinde yürütülen 
proje sonucunda bu atık ısı enerjisi ile konutların 
ısınması ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılanması 
artık mümkün. İlk uygulama Orhaneli Termik 
Santrali’nden sağlanan ısı ile Karıncalı’da 
faaliyete geçti. Soma’daki uygulamayla ise termik 
santralden temin edilen ısı ile 22.100 konutun 
ısınma ve sıcak su ihtiyacı karşılanacak. 

Artık Gökyüzünü 
Isıtmayacağız!

TÜBİTAK-MAM
Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Cengiz Güngör

Ülkemizde, sadece elektrik enerjisi üreten bir termik santralde yakıtın yakılması 
ile açığa çıkan enerjinin ortalama %33’ü ile elektrik enerjisi elde edilebiliyor. Geriye 
kalan enerji ise santral kazanının bacasından (ortalama %8) ve yoğuşturucudan 
(ortalama %59) çevreye ısı enerjisi olarak atılıyor. Santralın elektrik üretirken 
gerçekleştirdiği termodinamik çevrim gereği çevreye atılan bu önemli miktardaki 
atık ısı, sıcaklığına bağlı olarak çeşitli alanlarda (konut ısıtma, soğutma, seracılık, 
kurutma v.b.) değerlendirilerek faydalı hale dönüştürülebilir. 
Proje kapsamında incelenen termik santrallerin farklı amaçlar için kullanılabilecek 
toplam atık enerji potansiyeli 35 Milyon MWth’dir. Bunun yarısı ile santrallere 
50 km’den daha yakın yerleşim yerlerinde bulunan toplam 620 bin konutun ısı 
ihtiyacının karşılanması imkan dahilindedir.

Projede aşağıdaki çalışmaların yapılması hedeflenmiştir: 
• Termik santrallerden çevreye atılan enerjileri faydaya dönüştürme 

yöntemlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve ekonomik olarak ülkemizde 
uygulanması,

• Atılan enerjilerin geri kazanılabilir bir enerji kaynağı olduğu bilincinin 
yerleştirilmesi,

• Konutlarda kullanılabilecek yeni ısı arz sektörlerinin oluşturulması,
• Faydaya dönüştürülen ısı enerjisini kalite ve miktarlarına göre verimli 

kullanma yöntemlerinin belirlenmesi ve talep sektörlerinin oluşturulması, 
• Bölge ısıtma sistemlerini yaygınlaştırarak ülkemizin enerji verimliliğinin 
• arttırılması,
• Yerli kaynaklarımızın daha verimli kullanılması ve enerjide dışa bağımlılığın 

azaltılması,
• Teknolojik altyapının oluşturulması için pilot bir uygulamanın yapılması,
• Arz ve talebe uygun optimum tasarım kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
• Maliyet modeli oluşturularak, atılan enerjinin ekonomik değerinin belirlenmesi 

ve son kullanıcıya kadar fiyatlandırılması,
• Isı depolama sistemleri tasarım kabiliyeti kazanılması ve prototip ısı 

depolama sistemi kurulması,
• Bütün sonuçların ülke çapına yayılması.

Proje sonucunda ortaya çıkan imkanlar ile atık ısılar, konut ısıtma ve soğutmada 
değerlendirilebileceği gibi düşük sıcaklıkta ısıya ihtiyaç duyan gıda ve endüstriyel 
kurutma ile seracılık sektörlerinde de değerlendirilebilir. Termik santrallerin 
çevresinde yer alan belediyeler, özel sektör, EÜAŞ ve bağlı ortaklıklar proje 
sonuçlarından yararlanmaktadır. Ayrıca bölge ısıtma sistemlerinin inşasından, 
ekipman üreticilerine ( ön yalıtımlı boru, ısı sayacı, kontrol vanaları, alt istasyon, 
ısı değiştirici, elektronik kontrol üniteleri vb.) kadar geniş yelpazede özel sektör de 
proje sonuçlarından yararlanmaktadır.

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

EÜAŞ, YEGM, SEAŞ, YEAŞ
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:Cengiz.Gungor@tubitak.gov.tr


ARDEB Başarı Öyküleri 240     241

Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje kapsamında EÜAŞ’a bağlı 14 termik santral incelenmiş ve 
santrallerden çevreye atılan ısı enerjisi potansiyeli belirlenmiştir. Bu ısı, 
başta bölge ısıtma sistemleri olmak üzere seracılık, havuz balıkçılığı, 
kurutma, soğutma vb. sektörlerde ekonomik olarak değerlendirilebilir. 

Tamamlanan bu proje ile:
1. İlk defa bir santral, tamamen yerli tasarım ve imalat ile ısı satabilir 

hale getirilmiştir. 
2. İlk defa santralden konut içindeki radyatörlere kadar bölge ısıtma 

sistemi optimum olarak tasarlanmıştır. 
3. Ülkemizin atık ısı haritası ve bölge ısıtma potansiyeli belirlenmiştir.
4. Isıyı üreten, dağıtan ve kullanan tarafların çıkarlarını gözeten ısı satış 

fiyatı belirleme metotolojisi geliştirilmiştir.
5. MAM’da ülkemizin ilk yüksek kapasiteli ısı depolama sistemi 

kurulmuştur.
6. İki santral (Yatağan ve Soma) ve yakınındaki yerleşim yerleri 

için yapılabilirlik çalışmaları proje kapsamında hazırlanmıştır. 
Kangal, Tunçbilek, Afşin-Elbistan B, Seyitömer ve Çatalağzı termik 
santrallerinin çevrelerindeki yerleşim birimlerinin ısı taleplerini 
karşılamak üzere ısı üretebilir hale getirilmesi için gerekli yatırımların 
fizibilite çalışmaları da tamamlanmıştır. 

7. Orhaneli Termik Santrali’nde uygulama başlamış ve Karıncalı 
Beldesi’ne ısı verilmeye başlanmıştır. 

8. Proje kapsamında Soma Belediyesi ile santral ısı alış-satışı 
konusunda karşılıklı sözleşme imzalanmış, termik santralin 
dönüşümü tamamlanmıştır. Belediye yükümlülüğündeki bölge 
ısıtma sisteminin ana iletim hatları tamamlanmış ve abone kabulüne 
başlanmıştır. Bu kış ısı verilmeye başlanacaktır.

Somada yapılacak pilot uygulama ile:
• Soma ilçesindeki 22.100 konuta ısıtma ve sıcak kullanım suyu amaçlı 

ısı temini,
• Bu amaçla 380.000 MWth/yıl ısı enerjisi dağıtımı,
• Isınma amaçlı yakıt kullanımında %70 tasarruf,
• Sadece yakıt tasarrufu ile 10-17 Milyon TL/yıl ülke ekonomisine katkı,
• Bütün masraflar göz önüne alındığında %20-40 daha ekonomik 

ısınma imkanı,
• Konut kaynaklı;
• CO2 emisyonlarında %60 azalma,
• SO2 emisyonlarında %80, santral kükürt giderme ünitesinin 

kurulmasından sonra %99 azalma,
• Santral soğutma kulelerinde tüketilen su miktarında 600.000 ton/yıl 

azalma olacaktır.



106G007 
Akıllı Kart Tabanlı Güvenli Elektronik 
Kimlik Doğrulama Sistemi ve Kimlik Kartı 
Geliştirimi
1007 - Kamu Projesi

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Dr. Oktay ADALIER
262 648 13 51
oktay.adalier@tubitak.gov.tr

TC Kimlik Kartları ile elektronik imza atılabilecek, 
ATM’lerden para çekilebilecek, kimlik kartı vize 
muafiyeti uygulayan ülkelere geçişte seyahat 
belgesi olarak kullanılabilecektir. TC Kimlik Kartı, 
alternatifsiz bir sistem olup, tüm e-uygulamalara 
ulaşımda anahtar vazifesi görecektir.

TC Kimlik Kartı ile “Tek 
Kart - Tek Şifre” Dönemi 
Başlıyor

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE

Dr. Oktay ADALIER

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (eski adı ile Sosyal Sigortalar Kurumu) milyar $ 
boyutuna ulaşan kayıplarını engellemek amacı ile 2005 yılında SSK kartı olarak 
başlayan “Akıllı Kart Tabanlı Güvenli Sosyal Güvenlik Sistemi Geliştirimi’’ isimli 
projesi, 2006 yılında hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi Eki Eylem Planı ile 
“Akıllı Kart Tabanlı Güvenli Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ve Kimlik Kartı 
Geliştirimi’’ isimli projeye dönüştürülmüştür. Belirtilen kapsam değişikliğinden 
sonra proje sürecindeki çalışmalar, “Biyometrik unsurlar içeren elektronik 
vatandaşlık kartının kimlik doğrulama için kullanımının sağlanması ve tüm 
kimlik doğrulama fonksiyonlarının tek bir elektronik kartta toplanması” şeklinde 
sürdürülmüştür.

Proje kapsamında geliştirilen güvenli kart erişim cihazı üretim sektörü, elektronik 
Kimlik Doğrulama Sistemi’ni, mevcut kurum hizmet altyapılarına entegre edecek 
firmalar, özel teşebbüsler tarafından üretilecek Güvenli Kart Erişim Cihazları’nın 
TSE standartlarına göre yapılıp / yapılmadığının testini gerçekleştirilecek 
endüstrileşme ve birlikte çalışabilirlik laboratuvarı

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 
Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Kalkınma Bakanlığı ve Başbakanlık

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje sonucunda elde edilen ürün/teknolojik kazanımlar;
• Uluslararası standartlara uygun T.C. Kimlik Kartı tasarımı
• Özgün bir temaslı akıllı kart yongası 
• Milli Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKİS)
• Milli Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi
• Güvenli Kart Erişim Cihazları (Kurumsal, Bireysel, Kiosk, Mobil)
• Milli Kart Yönetim ve Dağıtım Sistemi
• Milli Açık Anahtar Altyapısı (PKI)

Proje sonucunda elde edilen sosyo-ekonomik kazanımlar (Vatandaş 
yönünden):
• Vatandaş farklı belge, kart vb. taşımak durumunda kalmadan 

elektronik ortamda kimlik doğrulama yapılabilecektir.
• T.C. Kimlik kartı ile tek kart-tek şifre dönemine geçilecektir. Kredi 

kartları hariç (Master ve Visa Kartı). 
• Kimlik sahteciliğinden kaynaklanan vatandaş mağduriyeti 

önlenecektir.
• e-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her 

yerden (ev, işyeri vb) kimlik kartı ile güvenli bir şekilde erişilebilecektir. 
Bu sayede vatandaş uzaktan kurumun uç noktasına gitmeden birçok 
işini elektronik ortamda çözecektir.

• Kimlik kartıyla e-imza kullanılabilecektir.
• Kimlik kartı vizesiz gidilen ülkelerde seyahat belgesi olarak 

kullanılabilecektir.

Proje sonucunda elde edilen sosyo-ekonomik kazanımlar.
(Kurumsal Yönden)
• Tüm e-uygulamalarda ortak kimlik doğrulama alt yapısı 

oluşturulacaktır.
• Hizmet veren kurum, hizmeti alan vatandaştan emin olacaktır. 
• Hizmet veren kurum, hizmeti veren memurdan veya yetkiliden emin 

olacaktır.
• Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi 

kolay ve güvenli bir şekilde yapılacaktır.
• Kimlik doğrulamasındaki yetersizliklerden kaynaklanan usulsüzlük, 

yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta ve 
bankacılık vb.)asgariye inecektir.

• Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları 
hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi 
azaltacaktır.

• Sağlayacağı güvenli kişi doğrulaması nedeniyle kurumların sunduğu 
elektronik hizmetlerinin nitelik ve sayıları artacaktır. 

• Elektronik kimlik doğrulama mekanizmaları sayesinde e-Devlet 
kapsamında sunulan hizmetler güvenli bir şekilde sunulacaktır. 
Böylece, gelişen teknolojiye bağlı olarak 30-40 yıl süren kimlik 
doğrulama mekanizmalarında yurtdışı bağımlılığı ortadan kalkacaktır.

 Projenin ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne kazanımı:
• Yurtdışı bağımlığı ortadan kalkacak, 
• Dünya ile rekabet etme olanağı sağlanacak,
• Ar-Ge faaliyetlerinin kapasitesi, kalitesi ve niteliği yükselecek,
• “Know how” sağlanacaktır.



106G126 
Bilgisayarlı Görmeye Dayalı Orman 
Yangını bulma ve İzleme Sistemi
1007 - Kamu Projesi

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Prof. Dr. A. Enis ÇETİN
312 290 14 77
cetin@bilkent.edu.tr

Projenin amacı, orman gözetleme kulelerine 
yerleştirilen hareketli (PTZ) kameralarla orman 
yangınlarını otomatik olarak bulabilen, görüntü ve 
alarmları yangın harekat merkezine aktarabilen, 
orman görevlilerine yardımcı bir sistemin 
geliştirilmesidir. Bu amaçla, hareketli kameralar 
görüş alanları içerisindeki araziyi 24 saat boyunca 
taramakta, geliştirilen bilgisayarlı görü tabanlı alev 
ve duman tespit yazılımı ise görüntülerde yangın 
olup olmadığına karar vermektedir.

Mobese Kameralı Orman 
Yangını bulma ve İzleme 
Sistemi

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ahmet Enis ÇETİN

Geliştirilen Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi (OYEUS), kurulu olduğu gözetleme 
kulelerine 5 km mesafedeki dumanı başlangıcından itibaren 12-30 saniye 
içerisinde tespit edebilmektedir. Kameralardan elde edilen görüntü ve alarmlar 
radyolink hatlarıyla en yakın İşletme Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır. Buradan 
Internet yoluyla Orman Bölge Müdürlükleri’ne, Orman İşletme Müdürlükleri’ne ve 
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Harekat Merkezi’ne aktarılan görüntüler 
sayesinde yetkililer, yangına en uygun müdahele kararını hızlı ve etkin bir şekilde 
verebilmektedir. Verilen kararların doğruluğu, öncelikle 40 bin OGM çalışanını, 
orman içinde ve yakınında yaşayan yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı ve dolaylı 
olarak tüm ülkemizi etkilemektedir.

Orman Genel Müdürlüğü, yangına karşı korunma sektörü

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Orman Genel Müdürlüğü
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje kapsamında elde edilen ürün, buluş, çıktı vb. İçin alınacak/alınmış 
patentler ve/veya gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilecek teknolojik/ticari 
uygulama(lar) TÜBİTAK tarafından 2007-2009 yılları arasında 643.308 
TL ile desteklenen projenin başarıyla sonuçlanmasının ardından, sistemin 
yaygınlaştırılması amacıyla bugüne dek OGM bütçesinden 3.254.353 
TL harcama yapılmıştır. Sistemle, ülke çapında yangına hassas 3,2 
milyon hektar orman arazisi 87 gözetleme kulesinden 174 kamera ile 
izlenmektedir. Sistem sayesinde 2007-2012 yılları arasında ölçülebilir 
değerlerle toplam 38.849.125 TL tasarruf sağlanmıştır. Ekonomik 
boyutunun ötesinde, sistemle engellenen veya tahribatı azaltılan her 
yangınla, ormanlarımızın ve ormalarımıza bağlı varlığını sürdüren 
ekosistemin yok olmasının da önüne geçilmektedir. Proje sayesinde AT 
7. Çerçeve Projesi olan FiRESENSE (Fire Detection and Management 
through a Multi-Sensor Network for the Protection of Cultural Heritage 
Areas from the Risk of Fire and Extreme Weather Conditions, FP7-
ENV-2009-1–244088-FiRESENSE) projesi alınmış ve bu proje de 2013 

yılında bitirilmiştir. Sistem Italya’da bir parkta ve Yunanistan’da da bir 
tarihi şehir yakınlarında kurulmuştur. Yazılımın tüm dünyada tanıtımı ve 
satışı amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “Wildland Systems” adlı 
bir şirkete yetki verilmiştir. Bir sistem ABD Enerji Bakanlığı’na satılmış 
ve Idaho eyaletinde yer alan bir nükleer reaktörün güvenliği amacıyla 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Proje kapsamında alınan ödüller / ödül adaylıkları

1. UNESCO – EU “International Conference on Cultural Heritage and 
Digital Libraries” – 2012, best paper award.

2. 2. TÜSİAD-TBV 8.eTürkiye Ödülleri – 2010 - Birincilik.
3. TBD Bilişim Yıldızları - 2010 - Üçüncülük. 



107G194 
Yüksek Kapasite ve Hızlı Bilgisayarlı 
Kovan ve Mermi Çekirdeği Balistik 
Görüntüsü Analiz ve Tanıma Sisteminin 
Geliştirilmesi – BALİSTİKA 2010
1007 - Kamu Projesi

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Dr. Ahmet SAYAR
312 210 13 10 - 1130
ahmet.sayar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, 
Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ile 
yaptığı ortak çalışma ile silahların kovan ve çekirdek 
üzerinde bıraktıkları izleri üçboyutlu inceleyebilen 
bir sistem geliştirdi. Kriminal Polis Laboratuvarları 
Dairesi Başkanlığı arşivlerinde bulunan kovanlar ve 
olay bilgilerini ilk kez tek merkezde (veritabanında) 
depolayacak olan üçboyutlu sistem, arşivlediği 
tüm verileri karşılaştırarak çok sayıda olayın 
hızlı bir şekilde aydınlatılmasını sağlayacak. 
Proje kapsamında üretimi tamamlanan veri 
giriş ve sorgulama üniteleri öncelikle Ankara, 
Adana ve İzmir’deki Kriminal Polis Laboratuvarı 
Müdürlüklerine kuruldu ve sistem, balistik 
uzmanlarınca yapılan testleri başarıyla geçti.

Balistik Görüntü Analiz ve 
Tanıma Sistemi (BALİSTİKA)

TÜBİTAK UZAY

Dr. Ahmet SAYAR

Ateşli silahlar kullanıldıklarında, ateşlenen çekirdek ve kovanlar üzerinde 
kendilerine özgü izler bırakırlar. İki farklı çekirdek veya kovan üzerindeki bu 
izler karşılaştırıldığında, çekirdek veya kovanların aynı silahtan ateşlenip 
ateşlenmediğine karar verilebilir. Bu sayede olaylar arasındaki ilişkiler 
ortaya konabilir. Ancak balistik incelemenin doğası gereği zor bir işlem olan 
karşılaştırmanın zaman alıcı olması ve artan delil miktarı, yeni delillerle eldekilerin 
karşılaştırılmasını çok zorlaştırmakta, karşılaştırma süresini uzatmaktadır. 
BALİSTİKA 2010, bu soruna çözüm getiren bir projedir. BALİSTİKA 2010 
sayesinde, çekirdek ve kovanların üçboyutlu görüntüleri otomatik olarak ve 
dağıtık yapıda karşılaştırılabilmekte, aynı silahtan atılmış olan kardeş kovan 
ve çekirdekler yüksek doğruluk oranında bir başarımla belirlenebilmektedir. 
BALİSTİKA 2010 Sistemi, kovan ve çekirdek bilgileri yanında bu bilgileri başka 
bilgilerle ilişkilendirmek için çok yararlı olan olay, kişi ve silah ilişkileri gibi bilgileri de 
kapsamlı bir veritabanında saklama yeteneğine sahiptir. Suça karışmış ateşli silah 
ve onu kullanan faillerin hızla tespit edilmesinde büyük destek sağlayacak olan 
bu sistem, silahı tespit edilemeyen olayların ve terör olaylarının aydınlatılmasında 
önemi rol oynayacaktır. BALİSTİKA 2010 sistemi, çok büyük hesaplama gücüne 
ihtiyaç duyan kovan ve çekirdeklerin üçboyutlu görüntülerinin karşılaştırılmasını, 
paralel ve ölçeklenebilir olarak yapacak bir yapıda tasarlanmıştır.

Adli Bilim Laboratuvarları, Kriminal Laboratuvarlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve KuruluşlarEmniyet Genel Müdürlüğü
Kriminal Polis Daire Başkanlığı

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje kapsamında elde edilen teknolojik kazanımlar; üçboyutlu veri edinme 
sistemi, delil karşılaştırma yöntemleri, dağıtık işleme, geniş alanda güvenli 
bir şekilde çalışabilme, genişletilebilir mimari ve kullanıcı dostu arayüz 
tasarımları olarak sıralanabilir.

Proje kapsamında yerli bir ürün geliştirilmesi sayesinde özellikle yazılım 
konusunda dışa bağımlılık ortadan kaldırılmıştır. Önceden, delillerin bir 
merkezde incelendikten sonra fiziki olarak başka merkezlere gönderilmesi 
ve her ilde ayrı ayrı incelenmesi gerekirken, BALİSTİKA’nın dağıtık olarak 
çalışabilmesi sayesinde tüm delil inceleme laboratuvarlarından tek bir 
merkeze ulaşarak karşılaştırma yapılabilmektedir. Bu sayede Kriminal 
Polis Laboratuvarları’ndaki uzmanların iş yükü önemli ölçüde azalacaktır. 

Ayrıca hızlı ve başarılı delil karşılaştırması sayesinde adaletin tecellisine 
olumlu yönde katkı sağlanmış olacaktır.

Sisteme pek çok ülke ilgi duymaktadır. Dış ülkelerde önemli bir pazar payı 
olacağı değerlendirilmektedir. Sistem bir paket ürün olmayıp her ülkenin 
mevcut sistemine ve mevzuatına göre düzenlemeler gerektirmektedir. 
2012 yılında Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’na uyarlanmasına yönelik 
bir proje başlatılmıştır. Sistemin diğer ülkelere ihracatına yönelik çalışmalar 
devam etmektedir.

Proje kapsamında 2 adet patent başvurusu yapılmış olup, 3 adet makale, 
8 adet ulusal ve 7 adet uluslararası bildiri yayınlanmıştır.



107G246 
Yem Endüstrisine Yönelik Endüstriyel 
Enzimlerin Üretimi (YEM-EN)
1007 - Kamu Projesi

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Sevnur MANDACI 
262 677 33 27
sevnur.mandaci@tubitak.gov.tr

Yem sanayinde enzimler 30 yılı aşan bir süreden 
beri kullanılmaktadırlar. Enzimlerden kanatlı 
yemlerinde besleyici özellikte olmayan yapılar ve 
nişasta yapısında olmayan polisakkaritlere kolayca 
parçalanarak emilmesi için yararlanılmaktadırlar. 
Pozitif enzimatik yıkım ile enerji, protein ve 
aminoasitlerden yararlanılması artmaktadır. Bu 
amaçla mikroorganizma kaynaklı farklı özellikte 
çeşitli enzimler üretilmekte ve yem katkısı olarak 
kullanılmaktadır. Tamamı ithal edilen ve yoğun 
olarak kullanılan kanatlı enzimleri için pilot 
ölçekte üretim, kurutma, granülasyon, kaplama 
teknolojileri geliştirilmiştir.

Ulusal Yem Endüstrisi için 
Dev Teknolojik Adım

TÜBİTAK MAM-Gen Müh. ve Biyotek. Enst. 
(PYÖK)
TÜBİTAK MAM-Gıda Enst. 
TAGEM-Tavukçuluk Araşt. İstasyonu
Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu
Ege Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Sevnur MANDACI 

Yem enzimlerin ülkemizde ekonomik, etkin, doğru şekilde üretime katılması ile 
Türk yem sanayii ve “premiks” ile besleme yapan tavukçuluk sektörünün dünya 
ölçeğinde söz sahibi kılınması ve bu alandaki dışa bağımlılığın kendi teknolojimiz 
ile aşılması hedeflenmiştir. Projede toprak örneklerinden bakteriler izole edilmiştir. 
Eksojen enzim ürettiği belirlenen Bacillus izolatlarından en iyi üreticiler seçilip 
tanımlanmıştır. Bu enzimlerin üretim optimizasyonu yapılarak ve pilot ölçekte 
fermantasyon ile yumurtacı ve etlik piliç denemelerinde kullanılmak üzere 
üç enzim üretilmiştir. Besi ortamına salgılanan enzimler kurutularak toz ve/
veya kaplanmış granül forma getirilmiştir. Yeme katılmak üzere hazırlanmış üç 
enzimin tamamı yumurtacı tavuklarda, ksilanaz ve fitaz etlik piliçlerde biyolojik 
olarak test edilmiştir. Bu test çalışmalarında, YEM-EN enzimleri tek başına 
ve karışım olarak farklı etlik piliç ve yumurta tavuğu yem karmalarında ticari 
enzimlerle karşılaştırılmıştır. Son olarak da bu karşılaştırma özel bir işletmede 
ticari koşullarda tekrarlanmıştır. Projede aynı zamanda enzim salgılayan Bacillus 
bakterilerinden bu enzimlerin genleri klonlanıp karakterize edilmiş ve heterolog 
olarak E.coli’de anlatımı sağlanarak rekombinant olarak da elde edilmişlerdir. 
Rekombinant enzimler liyofilize edilerek toz olarak kuru formda yeme katılmış ve 
yumurtacı tavuklarda test edilmiştir. Kanatlı sektöründe yoğun olarak kullanılan 
fitaz, ksilanaz ve beta-glukanaz enzimleri için üretim teknolojisi geliştirilmiştir.
YEM-EN projesi ile ortaya konulan pilot ölçekte enzim üretme, granülasyon, 
kurutma, kaplama teknolojisi ülkemiz için bir ilk olup, endüstriyel enzim üretiminin 
yurt içinde yerli enzim olarak üretilmesi ve ülke çapında yaygınlaşması için model 
olan bir çalışmadır. Enzim üretme teknolojisine dünyada gelişmiş ülkelerin 
bir kısmı sahiptir. Yem sektöründe kullanılan enzimlerin üretim teknolojileri 
bakteri izolasyonundan ticari forma kadar her bir aşama için ülkemizdeki 
mevcut kaynaklar kullanılarak kurulan uyumlu işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 
Bu enzimlerin ülkemizde üretilmesi ve üretimin yaygınlaştırılması halinde bu 
alandaki dışa bağımlılık azalacaktır. Her ülkede yetiştirilen yemlik bitkilerin anti-
besinsel bileşikleri de kendi florasına özgüdür ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan 
enzimler de spesifiktir. Bu tür bir ihtiyacın ülkesel imkanlar ve bilimsel çabalarla 
karşılanmasıyla dışarıya bağımlılığın azaltılması, bu projenin önemini açıkça 
ortaya koymaktadır. Yerli enzim üretimi için devletin vereceği destek ve teşvikler 
ile enzim üretiminin endüstriyel boyutta hayata geçmesi mümkündür.

Enzim üretecek firmalar ve yem sanayii

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:sevnur.mandaci@tubitak.gov.tr
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Pilot ölçekte enzim üretimi yapılması ülkemizde ilktir. Yerel kaynaklardan 
izole edilen Bacillus bakteri izolatları kullanılarak yem endüstrisi tarafından 
kullanılabilecek formda ticarileştirilmeye hazır enzim elde edilmiştir. 
Pilot ölçekte enzim üretme, granülasyon, kurutma, kaplama teknolojisi 
geliştirilmiştir. Ölçek büyütme, endüstriyel ölçekte üretim için tesis 
kurulumu ve çalıştırılması, akışkan yatak teknolojisi ile kurutma, kaplama, 
granülasyon ve yem enzimleri için bilgi birikimi sağlanmıştır. Ksilanaz 
düşük hammadde maliyetli biyoteknolojik proses ile elde edilebilmiş olup 
ticari ürünler ile karşılaştırılabilir niteliktedir. Proje kapsamında kurulan alt 

yapı devamı niteliğinde ve yeni projelere olanak tanımaktadır. Bu proje ile 
sağlanan parasal kaynak kullanılarak, girişimcilere gerektiğinde AR-GE 
desteği verebilecek pilot tesis alt yapısı güçlendirilmiştir. Patent alınması 
amacıyla Patent Enstitüsü’ne başvuru planlanmış, bu nedenle projenin 
son döneminde çıktıların bir bölümü patent temasını etkilemeyecek 
şekilde bildiri olarak sunulmuştur. Dört üniversite, iki TAGEM, iki TÜBİTAK 
MAM Enstitüsü arasında bilgi paylaşımı olmuş ve katılımcı kuruluşlarda 
alt yapı yeni projelere olanak tanıyacak şekilde gelişmiştir.



108G001 
Zırhlı-Zırhsız Araçlar ve Silah 
Sistemlerinin Eğitim Simülatörü, Panzer 
ve Ağır Araç Simülatörleri, Ağır Araç Kule 
Atış Simülatörü (Konvoy Simülatörü)
1007 - Kamu Projesi

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Aydın OKUTANOĞLU
312 210 00 46
aydin.okutanoğlu@simsoft.com.tr

Konvoy Simülatörü Projesi ile özellikle terör 
faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde 
güvenlik güçleri tarafından kullanılan zırhlı ve 
zırhsız araçların sürüş ve atış eğitimlerinin, gerçekçi 
senaryolar ve arazi şartları oluşturulmak suretiyle 
sanal ortamda ve kontrollü bir şekilde verilmesi 
sağlanmıştır. Söz konusu proje ile yaşamın her 
alanında kullanılan simülatör sistemlerinin, canları 
pahasına terör olaylarını önlemek üzere görev alan 
insanların can güvenliğinin ve görev etkinliğinin 
artırılması hedeflenmiştir.

Terör Olaylarını Önlemede 
Görev Alan Personelin 
Bütünleştirilmiş Araç ve 
Silah Simülatör Sistemleri ile 
Görev Etkinliğinin Artırılması 

Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Ltd. Şti.
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

Aydın OKUTANOĞLU

Zırhlı-Zırhsız Araçlar ve Silah Sistemlerinin Eğitim Simülatörü, Panzer ve Ağır 
Araç Simülatörleri, Ağır Araç Kule Atış Simülatörü (Konvoy Simülatörü) projesi, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığı envanterinde bulunan, 
zırhlı ve zırhsız araçların, sürüş ve atış eğitimlerinin sanal ortamda gerçekçi ve 
kontrollü bir şekilde verilmesine olanak sağlayan bir simülatör sistemidir. Zırhlı-
Zırhsız Araçlar ve Silah Sistemlerinin Eğitim Simülatörü, Panzer ve Ağır Araç 
Simülatörleri, Ağır Araç Kule Atış Simülatörü ve hepsinin birleşimi olan Konvoy 
Simülatörü’nün geliştirilmesi ile yaratılan sanal ortamda, temel ve senaryolu 
araç ve silah kullanımlarının hem birbirinden bağımsız hem de bağımlı olarak 
gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. Geliştirilmiş olan bu sistem sayesinde, özellikle 
terör olaylarına yönelik olarak zaman, maliyet ve can güvenliği konularında 
sağladığı katkılar ile konvoy halinde müdahale eğitimlerinin etkin bir şekilde 
verilebilmesi sağlanmaktadır. Konvoy Simülatörü, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Özel Harekat Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan simülatör binasında 
konuşlandırılmıştır. Sistem birbiri ile entegre olarak simülasyonda bulunabilecek 
7 ayrı araç simülatöründen oluşmaktadır. Bu araçlardan ikisi hareketli platform 
üzerine monte edilmiştir.

Temel olarak simülatör sistemleri günümüzde yurtiçi-yurtdışı birçok farklı sektör, 
kurum ve kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Projenin özellikle odaklanmış 
olduğu konulardan biri olan araç simülatörleri belediyeler, özel taşımacılık 
kuruluşları, askeri birimler tarafından yoğunlukla kullanılmaktadır. Ayrıca, çatışma 
simülatörleri konusu kamu veya özel bir çok farklı güvenlik kuruluşları tarafından 
eğitim amaçlı olarak kullanılabilmektedir. 

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Özel Harekat Daire Başkanlığı

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
Proje ile hedeflenmiş öncelikli ekonomik ve sosyal kazanımlar, 
özellikle terör olaylarına yönelik olarak zaman, maliyet ve can güvenliği 
konularındaki katkılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel ve teknolojik 
açıdan, geliştirilmiş olan simülatör sistemi ile temel olarak simülasyon 
sistemleri geliştirmeye yönelik bir altyapı geliştirilmiş ve ciddi bir teknolojik 
bilgi birikimi elde edilmiştir. Bu kapsamda, simülatör sistemlerinin temel 
alt bileşenleri olan dağıtık simülasyon yönetimi, çatışma ve trafik yapay 
zeka modellenmesi, çok kanallı 3D görüntü üretimi, hareketli platform, 
hedef-silah yönetimi, mekanik araç simülatörü üretimi gibi konularda 

üretim seviyesinde bilgi birikimi oluşturulmuştur. Ayrıca, özellikle yazılım 
bileşenlerinin tekrar kullanılabilir tasarımı sayesinde bir çok farklı araç 
simülatörü sisteminde de kullanılabilir bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu 
kapsamda, ortaya çıkan yazılım altyapısı yurtİçinde ve yurtdışında farklı 
araç simülatörleri içerisinde kullanılmış ve ciddi miktarlardaki kaynağın 
ülke içerisinde kalması sağlanmıştır. Yurtdışı ürünlere bağımlılığı azaltması 
ve ihracata katkısı yönleriyle projenin ülkemiz ekonomisine önemli katma 
değeri olmuştur.



105G096 
Ulusal Demiryolu Sinyalizasyonu Projesi 
(UDSP)
1007 - Kamu Projesi

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Dr. Ayşen DALOĞLU PETAN
262 675 31 00
 aysen.petan@tubitak.gov.tr

TCDD ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği ile geliştirilen 
milli sinyalizasyon sistemleri pilot bölgede yapılan 
kurulum ve testlerin ardından 2012 Haziran’da 
devreye alınmıştır. Sistemlerin güvenlik ve 
performans anlamında eksiksiz bulunması ile, 
sinyalsiz demiryolu bölgelerine yaygınlaştırılmaları 
için 2013 yılında iki yeni proje başlatılmıştır. Milli 
Sinyalizasyon Sistemi’nin yaygınlaştırılarak, 
marka haline getirilmesini 2023 hedefleri arasına 
koyan TCDD, bu sayede önemli maddi tasarruflar 
yapmayı hedeflemektedir.

Demiryollarında Milli 
Sinyalizasyon Dönemi

TÜBİTAK-BİLGEM
İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. Ayşen DALOĞLU PETAN

Proje kapsamında TCDD’nin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli, uygun 
maliyetli, esnek yapıda, hazır ticari ürünlere dayanan, uluslararası standartlara 
uygun, ülke çapında %70’e varan orandaki sinyalsiz demiryolu hatlarında 
kullanılabilecek bir sinyalizasyon sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu sistemin TCDD’nin Vizyon 2023 hedefleri arasında yer alan “tüm demiryolu 
hatlarının sinyalizasyonun tamamlanması” hedefine yerli sinyalizasyon ile 
ulaşılmasına imkan verecek olması hedeflenmiştir. Bu amaçla, demiryolu 
trafiğinin sevk ve idare edildiği örnek bir “Trafik Kontrol Merkezi” ile demiryolu 
trafiğinin emniyetli bir şekilde sürdürülmesini sağlayan bir “Anklaşman Sistemi” 
tüm yazılım ve donanım bileşenleri ile birlikte gerçekleştirilmiş, pilot bölge olarak 
belirlenen Sakarya’da bulunan Mithatpaşa İstasyonu’nda başarıyla devreye 
alınmıştır. Proje, demiryolu sinyalizasyonu alanında gerçeklenen ilk AR-GE projesi 
olmasına rağmen, kısıtlı süresi içinde tüm hedeflenen çıktıları gerekli kalitede 
üretmiştir. Bu başarı, TCDD ve Yürütücü Kurumlar arasında kurulan samimi 
işbirliği ortamı sayesinde gerçekleşmiştir. Proje çıktılarının Afyon-Denizli-Isparta 
ve Aydın-Denizli bölgelerindeki demiryolu hatlarına yaygınlaştırılması için TCDD 
ve TÜBİTAK BİLGEM’in yürüttüğü ortak çalışmalar meyvelerini vermiş; 2013 
yılında imzalanan iki proje ile 42 istasyon ve 500 km’den oluşan bir demiryolu 
bölgesinin sinyalizasyon sisteminin milli olmasının önü açılmıştır. UDSP, 
tamamlanmasından sadece bir yıl sonra, maddi olarak kendi destek miktarının 
10 katı tutarında yaygınlaştırma projesinin imzalanmasını sağlamış; bu veriler ile 
desteklenmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu kanıtlamıştır.

Demiryolu, Raylı Ulaşım, Kent İçi Raylı Ulaşım

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar
TCDD Genel Müdürlüğü
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:aysen.petan@tubitak.gov.tr
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Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
UDSP çıktısı sistemler TCDD’nin kritik bir ihtiyacı olan demiryolu 
sinyalizasyon sistemlerinin tesisini yerli işgücü kullanılarak gerçekleştirilen 
AR-GE faaliyetleri ile karşılamıştır. Böyle bir alanda büyük yurtdışı 
firmaların ürünlerine karşı yerli bir alternatif ortaya konması ve bu 
alternatifin işlevsellik açısından yurtdışı ürünlerden eksiğinin olmaması 
önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

Halen sinyalsiz olan %70 oranındaki demiryolu hatlarının UDSP 
kapsamında geliştirilen sistemler kullanılarak sinyallenmesi durumunda, 
dış alıma göre yaklaşık 2 milyar TL’lik tasarruf edileceği Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Yerli 
sinyalizasyon sistemlerinin ülkenin değişik bölgelerinde doğrudan 
uygulanması, demiryolu teknolojileri alanını yerli firmaların ilgi odağı 
haline getirecek ve yabancı firmaların da Türkiye’de oluşan alternatifleri 
görerek fiyat düşürmelerini sağlayacaktır. 

TCDD, yenilenen 2023 hedefleri arasına “Geliştirilen Milli Sinyalin 
Yaygınlaştırılarak Marka Haline Getirilmesi” hedefini koymuştur. Bu hedef; 
sistemin TCDD tarafından ne kadar benimsendiğini ve yaygınlaştırılma 
arzusunu açıkça ortaya koymaktadır.



106A022
2.5 m Çözünürlüklü Görüntüleme Amaçlı 
Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Uydusu 
Geliştirme Projesi (Göktürk-2) 
1007- Kamu Projesi

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Bülent AVENOĞLU
312 210 13 10 - 1193
bulent.avenoglu@tubitak.gov.tr

Göktürk-2 Uydusu 18.12.2013 tarihinde kadar 
yörüngesindeki birinci yılını başarı bir şekilde 
tamamlamıştır. 1 yıl boyunca dünya etrafında 
kutupsal yörüngede 5344 tur atan Göktürk-2 ile 
2850 kez iletişim kurulmuştur. Ayrıca bu süre 
zarfinda 2.400’den fazla görüntü çekilmiş ve 
dünyanın dört bir tarafında 3.000.000 km2 alan 
görüntülenmiştir.

Göktürk-2 Uydusu 1 Yıldır 
Uzayda

TÜBİTAK UZAY
TUSAŞ

Bülent AVENOĞLU

Türk Silahlı Kuvvetleri ve kamu kurum/kuruluşlarının görüntü ihtiyacını karşılamak 
amacıyla bir adet 2,5m çözünürlüklü görüntü sağlayabilen uydu ve görüntülerin 
alınacağı, işleneceği ve uydunun kontrolünün yapılacağı bir adet yer istasyonu 
geliştirilmesi projesidir. 

Çözünürlük: 2,5m Siyah-Beyaz, 5m Renkli
Yörünge Yüksekliği: 686 km 
Kütlesi: 409 kg’dır. 

Toplam proje bütçesi 140 milyon TL olup TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve 
Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) kapsamında desteklenmiştir. 
Son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan projenin yer İstasyonu Ankara 
Ahlatlıbel’de kurulmuştur. Göktürk-2 projesiyle Türkiye yüksek çözünürlüklü alçak 
yörünge görüntüleme uyduları alanına hızlı bir giriş yapmış ve bu teknolojiye 
sahip ülkeler arasına adını yazdırmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Başbakanlık, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknoloji 
Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

mailto:bulent.avenoglu@tubitak.gov.tr
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Proje ile tarihçe kazanan TÜBİTAK UZAY ve TAI üretimi milli uydu modülleri 
ve metre altı çözünürlüklü uydu projelerinin temelini oluşturacaktır. 
Bu modüllerin, uzay tarihçesi kazandıkça başka ülkelere ihraç edilme 
şansı artacaktır. Ayrıca proje ile milli uzay sanayiinin temelleri atılmış 

olup proje kapsamında Türk mühendislerinin kazandığı tecrübeler ve 
yetiştirilen mühendisler yeni nesil milli uydu projelerinin insan altyapısını 
oluşturacaktır.
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Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Teknolojileri 
Geliştirilmesi Projesi
1007 - Kamu Projesi 

Proje Yöneticisi İletişim Bilgileri
Erkan GÖZPINAR
312 592 24 15
gozpinar@aselsan.com.tr

TÜBİTAK tarafından finanse edilen ve ASELSAN-
SDT İş ortaklığı ile yürütülen teknoloji geliştirme 
projesi kapsamında yağışlı ve bulutlu havalar da 
dahil her türlü hava koşulunda gece ve gündüz 
görüntüleme ve hareketli hedef tespiti kabiliyeti 
yapabilen ülkemizin ilk Sentetik Açıklıklı Radar 
(SAR) Sistemi başarıyla geliştirilip üretildi. SAR 
Sistemi, askeri keşif ve gözetleme uygulamalarında 
kritik istihbarat bilgisi sunmasının yanı sıra 
haritacılık, şehir planlama, doğal afet sonrası 
hasar tespiti ve kriz yönetimi gibi sivil uygulama 
alanlarında da kullanılabilecektir.

Özgün SAR Radarı Göreve 
Hazır!

ASELSAN A.Ş. 
SDT A.Ş.

Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda öncelikle İnsansız Hava Aracı platformlarında 
faydalı yük olarak kullanılmak üzere milli bir SAR sensörünün geliştirilerek 
üretilmesi amacıyla başlatılmıştır. Proje ile uzay platformlarında faydalı yük 
olarak kullanılabilecek milli bir SAR sensörü için de sistem seviyesi taslak 
gereksinimlerin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu iki hedefin yanı sıra kritik öneme 
sahip SAR teknolojilerine yönelik dışa bağımlılığı azaltmak ve milli ihtiyaçlarımıza 
en uygun sistemleri geliştirecek/üretecek kabiliyete sahip olmak da projenin diğer 
hedefleridir. Proje sonunda bu hedeflerin tümüne ulaşılmıştır. 

SAR Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi kapsamında, bölgesel görüntü 
oluşturmaya yönelik SAR Strip (Şerit) modu, dar bir bölgede yüksek çözünürlüklü 
görüntü oluşturmaya yönelik SAR spotlight (nokta aydınlatma) modu ve hareketli 
hedeflerin tespitine ve takibine yönelik GMTI modu bulunan bir SAR sensörü 
geliştirilmiş ve 1 adet mühendislik ve 1 adet üretim prototipi olmak üzere 2 adet 
prototip radar sistemi üretilmiştir. Proje kapsamında ayrıca bir Modelleme ve 
Simülasyon (MODSİM) yazılımı da hazırlanmıştır.

Proje kapsamında, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu ve açık literatürün 
kısıtlı olduğu, dünyada da henüz olgunlaşmakta olan SAR ve GMTI (Ground 
Moving TAr-Get Indicator, Hareketli Hedef Tespiti Modu) teknolojileri özgün 
olarak ülkemizde ilk defa geliştirilmiştir.

SAR Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen SAR Radarı askeri 
alanda keşif ve gözetleme uygulamalarında, sivil alanda ise doğal afet sonrası 
hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarında 
kullanılabilecektir. 

Öte yandan, proje ile elde edilen kazanımların TUSAŞ anayükleniciliğinde 
yürütülecek GÖKTÜRK-3 SAR Uydu Sistemi Geliştirilmesi faaliyetlerinde 
ve önümüzdeki dönemde başlatılacak SAR Podu ve muharip uçak radarı 
geliştirilmesi faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır. Bunlara ilave olarak, 
ANKA’ya oranla daha küçük taktik İHA sistemlerinin ihtiyaç duyduğu Sentetik 
Açıklıklı Radar Sistemleri’nin de elde edilen bilgi birikimi ve deneyim sayesinde 
çok hızlı bir şekilde ortaya konulabileceği değerlendirilmektedir.

Proje Sonuçları ile İlgili Olabilecek Sektör, Kurum ve Kuruluşlar

Projenin Amacı ve Önemi 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
İşbirliği Yapılan Diğer Kuruluşlar

Erkan GÖZPINAR

mailto:gozpinar@aselsan.com.tr
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Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında geliştirilerek üretilen SAR Sistemi’nin TUSAŞ tarafından 
geliştirilmekte olan Özgün Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) platformu 
ANKA üzerinde faydalı yük olarak kullanılması amacıyla bir Sözleşme 
imzalanmıştır. Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Teknolojileri Geliştirilmesi 
Projesi’nin başlatıldığı dönemde yurtdışından hazır olarak temin edilmesi 
düşünülen ANKA SAR Sistemi ihtiyacı özgün ve milli bir çözümün 
yurtİçinde oluşturulması sayesinde proje kapsamında geliştirilen SAR 
Sistemi ile karşılanmaktadır. SAR teknolojisi, dünya çapında gelişmekte 
olan güncel ve ileri seviye bir radar teknolojisidir. Bu alandaki literatür 
incelendiğinde, operasyonel SAR sensörü bulunan çok az sayıda firma 

ve ülke bulunduğu görülmekte olup proje kapsamında geliştirilen radar 
ülkemizde hava platformuna yönelik özgün olarak geliştirilen ilk radar 
sistemidir. Dost ve müttefik ülkelerin artan insansız hava aracı talepleri 
de dikkate alındığında SAR Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi’nin başarı 
ile tamamlanması sonucunda ortaya çıkan SAR Sistemi’nin ihracat 
potansiyelinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. SAR Projesi’nin 
başarıyla tamamlanması, pek çok alanda ülkemiz savunma sanayisine 
somut katkılar sağlamıştır. Proje sözleşmesinin tarafi olan ASELSAN ve 
SDT firmalarının yanı sıra, çeşitli alt sözleşmeler kapsamında projeye katkı 
sağlayan üniversiteler, araştırma enstitüleri ve KOBİ’ler gibi yurtiçi çözüm 
ortakları, SAR uygulamaları alanında yeni kazanımlar edinmişlerdir.










