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Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara, tarihsel olarak 
bulunduğu coğrafyanın üretim tüketim ilişkilerinin de 
önemli merkezlerinden birisi olmuştur. Ankara’nın Baş-
kent olarak seçilmesi, salt idari yapısının ötesinde bir-
çok faktörün etkileşimi ile yakından ilgilidir. Ankara’nın 
başkent oluşunu sağlayan etkenlerin başında coğrafi 
ve stratejik konumu gibi belirleyici unsurların yanı sıra 
ekonomik potansiyeli ve dinamikleri de rol oynamıştır. 

Ülkemizin ulusal ve küresel ölçekte maddi ve düşün-
sel imkânlarını ortaya çıkarmak, değere ve üretime dö-
nüştürmek ulusal bir politika olarak belirlenmiş, diğer 
paydaşlarıyla birlikte bu görevde Kalkınma Ajanslarına 
da sorumluluklar verilmiştir. Esasında araştırma ve ge-
liştirme desteğinin alt yapısını da belirlenen bu politika 
oluşturmaktadır.

Diğer taraftan kente bir kimlik kazandırmak, potansi-
yellerini işlevsel hale getirmek, kenti markalaştırmak 
birçok bileşeni birlikte harekete geçirmekle mümkün-
dür. Bu ise kuşkusuz yerli, sürdürülebilir, dünyada bir 
karşılığı olan yenilikçi şeyler üretmek, kurumsal bir yapı 
içerisinde devamlılığı sağlamak, parlak düşüncelerin 
ışığını sönmeyecek bir kıvama ulaştırmakla mümkün 
olabilir.

Ankara Kalkınma Ajansının 2011 Yılı Mali Destek Prog-
ramları kapsamında verdiği desteklerle yürütülen proje-
lerin ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2009 
yılından bu yana verdiği desteklerle kurulan Ankara 
merkezli girişimcilerin bir araya gelerek bugün burada 
“2. Yenilikçi Ankara Proje Pazarı” etkinliği ile paylaşımda 
bulunmaları hem kentin girişimci ruhunu ortaya çıkar-
mak hem de Türkiye’nin 2023 yol haritasına vereceği 
katkılar açısından büyük önem arz etmektedir.

Proje Pazarı’nda, Ankara Kalkınma Ajansı’nın öncülü-
ğünde “görücüye çıkan” firmalarımıza, kurumlarımıza, 
bu etkinlikte bizi destekleyen bütün paydaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki, bugünden sonra Ankara, daha yenilikçi 
fikirlerle katma değeri ileri teknoloji üretimine yönelik 
çalışmalarını arttıracaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin baş-
kenti olan Ankara, artık girişimciliğin de başkentidir. Doç. Dr. Asım BALCI

Ankara Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri

DÜŞÜNEN, TASARLAYAN VE ÜRETEN
BİR BAŞKENT İÇİN



METDEM SAĞLIK GEREÇLERİ LTD. ŞTİ.

ELMASLAR İMALAT

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

PETABİN BILGI TEKNOLOJILERI

BARTEK BARLA BİLGİSAYAR

NORMMED MEDİKAL

GENÇ BİLİŞİMCİLER DERNEĞİ

GENÇ BİLİŞİMCİLER DERNEĞİ

DİJİTAL GÜÇ İŞLEM TEST SİSTEMLERİ

KADE BILIŞIM TEKNOLOJILERI

SESLE SESLİ KİTAP

BITES BILIŞIM SISTEMLERI

GLOBAL TEKNİK ELEKTRONİK

MEDAP SAĞLIK

ZİRVE GRUP MEDİKAL

GRUP DENTAL MEDİKAL

HACETTEPE TEKNOKENT TEKNOLOJI

ANKARA-IVEDIK ORGANIZE SANAYI BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ

KALKINMA ÇALIŞMALARI MERKEZI

Z-SİSTEM İNTERNET SERVİSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI REKABET ARAŞTIRMALARI MERKEZI

TIGA BILIŞIM

SOFTEK BİLGİSAYAR YAZILIM

ANKARA SANAYİ ODASI

HEMOSOFT BILIŞIM

EMT ELEKTRONIK

INTECRO ROBOTİK

BOME SANAYI ÜRÜNLERI

PROTED PROTEZ

HACETTEPE ÜNIVERSITESI TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGESI YÖNETICI A.Ş.

MANUS YAZILIM

DISPOSET TIBBI

TÜRKIYE TEKNOLOJI GELIŞTIRME VAKFI – TTGV

USTA YAZILIM A.Ş.

BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA VAKFI

MILSOFT YAZILIM TEKNOLOJILERI

PROMOD ARAŞTIRMA GELIŞTIRME

KARDIOSIS KARDIYOLOJIK TANI SISTEMLERI

MIKRON MAKINA 

HN SİSTEM DANIŞMANLIK

ORTADOĞU TEKNOPARK A.Ş.

GAMEBRA.IN

TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI - MEDIKAL ÜRÜNLER 
TASARIM MERKEZI

BİAS ELEKTRONİK

ALTINDAĞ BELEDİYESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

BEYPAZARI TICARET ODASI BAŞKANLIĞI

KADIN VE GENÇLIK PLATFORMU DERNEĞI

ÇAYIRHAN BELEDIYE BAŞKANLIĞI

DOKTORUN SAĞLIK TURIZM TIC LTD ŞTI

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

POLİETİLEN TEREFTALAT DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ DERNEĞİ (POLİETDER)

GIRIŞIMCI İŞ KADINLARI VE DESTEKLEME DERNEĞI (ANGİKAD)

T.C. ÇAMLIDERE KAYMAKAMLIĞI

KIZILCAHAMAM VE ÇAMLIDERELİ SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR DERNEĞI

YAŞAYAN MÜZE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALKINMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ-AKÇAM

ANKARA TICARET ODASI

SALDEMSOFT YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ANTİK TUĞRA TANITIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT İMALAT SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

LÖSEV LÖSEMILI ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞITIM VAKFI

SİMTUR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİC.A.Ş.

GAZI ÜNIVERSITESI TÜRK HALKBILIMI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 
MERKEZI

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAMLIDERE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 
VAKFI BAŞKANLIĞI

SAĞLIK TURIZMI DERNEĞI
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ANKA BİYOTEKNOLOJİ

BİOMESİ BIYOAGROTEKNOLOJI

BİYANS BİYOLOJİK ÜRÜNLER

UFUK YILDIZ

HIBRIGEN BIYOTEKNOLOJI

AKSEKİLİ BİYOTEKNOLOJİLERİ

HATİCE GÖZDE HOSTA

MELEKLER BİYOLOJİ

SENTEGEN BIYOTEKNOLOJI DANIŞMANLIK

DELIYALITKANLAR KIMYA

3DIOS PRODÜKSIYON, TASARIM, YAZILIM

AVİKON ELEKTRONİK

BEYES MÜHENDISLIK İLETIŞIM

KAYA ÖZÇELİK BORDO YAZILIM

BÜYÜTECH YAZILIM BILIŞIM

CENGSOFT YAZILIM, BILIŞIM

İMGELAB BILG.

ASENSIS NANOTEKNOLOJI MÜHENDISLIK

ALTIBİR|CND BİLİŞİM

GEZITA

MEKANIK

OTARGE OTOMOTIV

NANODEMS BILGISAYAR

ARIO BILIŞIM TEKNOLOJILERI

OTOMOKIT ELEKTRONIK BILIŞIM

PANOS BILIŞIM

TACETTIN SERCAN PEKIN

RFSIS TEKNOLOJI BILIŞIM

ROBUTEL ELEKTRONIK

TEŞHISPEK ZIRAI YAZILIM

AURVIS BILIŞIM

CKS TEKNOLOJI

DESİSTEK ROBOTİK

X ISSD BİLİŞİM ELEKTRONİK

SELVI YAZILIM

SEOZEO

ŞAH YAZILIM

TRABORMA BİLİŞİM

GIS FUSION

ANADOLUSAN MÜHENDİSLİK

BY TEKNOLOJI

GÜÇELSAN ELEKTRIK

ODIN MUHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK

PALSIS ELEKTRONIK

TES TERMOELEKTRİK SİSTEMLERİ

TURA AKILLI SISTEMLER

HEZARFEN UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJILERI

ARD ENERJİ SİSTEMLERİ

BORAN TASARIM HAVACILIK

DENZAY MÜHENDISLIK

ENERBAY

EOH MÜHENDISLIK

FSE ENERJI

PEKUSLU ENERJİ

YP TEKNOLOJI

ASGART MÜHENDİSLİK

BEDBOR ZİRAAT

US MEKATRONIK MAKINE

DINAMIK  KOMPOZIT

SOLARTEK TEMİZ ENERJİ

KUANTUMEK TEKNOLOJI

MEHMET ALP İLKER TIBBI CIHAZ AR-GE

HDR MUHENDISLIK

ORUBA MEDİKAL TEKNOLOJİ

TİTANDENT MEDIKAL

TROYKA MED TIBBİ SİSTEMLER

YARDIMCI GRUP MÜHENDİSLİK

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67



4

II. yenilikçi ankara

Projenin Adı

HASTAYA ÖZEL DOĞRU İLACIN, DOĞRU ZAMANDA, DOĞ-
RU BİR BİÇİMDE UYGULANMASI İÇİN İLAÇ VE TIBBİ MAL-
ZEME YÖNETİMİ PROJESİ

Proje Özeti

Bu proje ile hastanelere yönelik yanlış ve hatalı ilaç kul-
lanımını engellemeye yönelik ilaç depolama ve denetim 
sistem üretilmesi amaçlanmaktadır. Ortaya çıkacak ürün-
le yenilikçi ve katma değeri yüksek bir teknolojinin sek-
töre kazandırılması sağlanacak ve Ankara’nın küresel bir 
yenilikçilik ve teknoloji merkezi haline gelmesine katkıda 
bulunulacaktır.

Bu kapsamda 4 adet koltuk altı depolama sistemi ve 2 
adet akıllı mobil araba sisteminin prototiplerinin hazır-
lanması ve 2 farklı hastanenin 2 farklı servisinde test 
edilmesi hedeflenmektedir.

İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemi,

ilaç, anestezik, küçük protezler, implantlar, sarf malzeme-
ler, kateterler ve uzun lümenli malzemelerin güvenli ve 
erişim kontrollü şekilde depolanması ve yönetimini sağ-
lar. Hastane Bilgi Yönetim Sistemiyle (HBYS) entegre ça-
lışarak stok kontrollü, reçete oluşturma, faturalandırma, 
raporlama yaparak 7/24 ilaç ve tıbbi malzemeye erişimi 
sağlar. 

Sistem; 
- İlaç Dağıtım Kat Ünitesi (Dispenser) 
- İlaç Uygulama Arabası
- Tıbbi Malzeme Kat Ünitesi 
- Kateter Ünitesi  
Bileşenlerinden oluşur.

İLAÇ DAĞITIM KAT ÜNİTESİ (DISPENSER)

İlaçlar, Anestezikler ve Küçük Protezlerin depolanması ve 
yönetimi için kullanılır. Çekmecelerin sadece reçete edi-
len miktarda ürün alınabilecek kadar açılması sayesinde 
en yüksek seviyede güvenlik sağlanır. Çekmece adet ve 
tipleri klinik ihtiyacına ve kullanıcı tercihlerine göre kon-
figüre edilebilir. 

TIBBİ MALZEME KAT ÜNİTESİ 

Protez, sarf malzemesi ve implantların depolanması ve 
yönetimi için kullanılır. Dolaptaki malzemeye sadece 
yetkili kişinin erişimine izin verilir. Çekmece, sepet adet 
ve boyutları klinik ve kullanıcı ihtiyacına göre konfigüre 
edilebilir. 

İLAÇ UYGULAMA ARABASI 

Eczaneden ya da kat ünitelerinden hasta bazlı olarak 
alınan ilaç ve tıbbi malzemeler ilaç uygulama arabasın-
da her hasta için ayrı olarak atanmış çekmecelere dol-
durulur. Günlük olarak dolum yapılır. İlaçların bulunduğu 
çekmecelerde saat kontrolü vardır. İlacın verilme saatine 
göre çekmecelerin kilidi açılabilir, belirlenen zaman aralı-
ğı dışında erişime izin verilmez.  Çekmeceler, belirlenen 
saatte verilmesi gereken dozun alınabileceği kadar açılır. 
İlacın doğru zamanda uygulanmasını sağlar. 

KATETER ve STENT DOLAPLARI

Kateterler, uzun lümenli malzemeler ve stentlerin de-
polanması ve yönetimini sağlar. Dolaptaki malzemeye 
sadece yetkili kişinin erişimine izin verilir. Dolap, askı ve 
sepetlerin adet ve boyutları klinik ve kullanıcı ihtiyacına 
göre konfigüre edilebilir. 

Hedef Sektör

SAĞLIK SEKTÖRÜ

01

Adresi : GAZİ MAH. ŞENOL CAD. MÜMTAZ  
  GÜMÜŞ SOK. NO:6 YENİMAHALLE  
  ANKARA

e-posta adresi : metdem@metdem.com.tr

Telefon : 0 312 211 20 20

METİN DEMIR

METİN DEMIR

METDEM SAĞLIK GEREÇLERİ LTD. ŞTİ.
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ELMASLAR İMALAT
ELMASLAR  İMALAT TIBBİ CİHAZLAR İNŞ. TAŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

Cemal Şahin

Projenin Adı

CERRAHİ ASPİRATÖR

Proje Özeti

Projenin temel amacı, ithal edilen ürünlerden cerrahi as-
piratörü yeniden tasarlayıp özgün hale getirerek yenilik-
çi yönüyle yerli üretimi sağlamak, Ankara ve Türkiye’ye 
yenilikçi ve katma değeri yüksek bir teknolojiyi kazan-
dırmaktır.

Bu kapsamda kuru tip vakum pompası kullanmaya im-
kan sağlayarak çevreci ve daha hijyenikcerrahi aspiratör 
üreterek hasta sağlığı açısından riski azaltmak ve yeni 
tasarımı ile atık toplama kavanozunun kullanıcı ve hasta-
ya temasını engelleyerek tam hijyeni sağlamak projenin 
temel hedefleridir.

Hedef Sektör

SAĞLIK, TIBBİ CİHAZ

02

Cemal Şahin

Adresi : ASO 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
  BABURŞAHCD. NO:17
  Sincan / ANKARA

e-posta adresi : cemalsahin@elmaslarmedikal.com.tr

Telefon : 0 312 394 80 01
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TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

Projenin Adı

Hezarfen Medikal Ankara Projesi

Proje Özeti

Ankara’daki medikal cihaz ve alet üretimi konusunda 
faaliyet gösteren işletmelerin inovasyon ve Ar-Ge yöne-
timi kapasitelerini geliştirmek, sınai mülkiyet haklarının 
kullanımını artırmak ve işletmeleri ulusal ve uluslararası 
alanda tanıtmak amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı işbirli-
ğiyle eğitim ve danışmanlık modüllerinden oluşan Anka-
ra Hezarfen Medikal Projesi uygulanmıştır.

Bu proje ile KOBİ’lerin inovasyon yeteneklerinin, fikri 
ve sınai hakların etkin kullanımı konusunda eğitim ve 
danışmanlıklar sunulması yoluyla geliştirilmesi amaçlan-
maktadır.

Bu amaç doğrultusunda Ankara’da medikal sektöründe 
faaliyet gösteren KOBİ’lerin ürün, süreç ve teknoloji ino-
vasyonu yeteneklerinin geliştirilmesi, medikal ürün üreti-
cilerinin ortaya koydukları yenilikçi projelerin uluslararası 
işbirlikleri yoluyla katma değerli ticarileştirilmesi,medikal 
sektöründeki KOBİ’lerin sınai hakların etkin yönetimi ve 
özellikle patent veri tabanları konusunda danışmanlıklar 
ve eğitimler yoluyla sınai hakları rutin iş hayatına adapte 
etmeleri hedeflenmektedir. 

Hedef Sektör

Ankara’daki yenilikçi üretim yapan medikal firmalar

Adresi : Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle

  / ANKARA

e-posta adresi :  info@tpe.gov.tr

Telefon :  0 312 303 10 00

03

II. yenilikçi ankara



7

PETABİN Bilgi Teknolojileri
PETABİN Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Mahmut Aydoğan

Mahmut Aydoğan

Projenin Adı

PET@FRAME

Proje Özeti

Pet@frame uygulama geliştirme platformu, sektörde 
standart haline gelmiş olan birçok uygulama geliştirme 
desenini baz alarak yazılım geliştirme süreçlerinin büyük 
ölçüde otomatikleştirilmesini hedefleyen .NET yazılım 
geliştirme platformudur. Özellikle uygulama geliştir-
mecilerin kullanması için tasarlanan pet@frame, çeşitli 
teknolojileri bir arada kullanıp, belirli standartlar çerceve-
sinde hızlı uygulama geliştirmeyi amaçlayan bir altyapı 
sunmaktadır. Daha az kod yazarak, daha fazla uygulama-
nın geliştirilmesine olanak sağlayacak olan pet@frame, 
geliştirilen uygulamaların geliştirme ve bakım maliyetle-
rinin azalmasına katkıda bulunacaktır.

Proje kapsamında geliştirilecek platform, daha az kod 
yazarak, daha fazla uygulamanın geliştirilmesine olanak 
sağlayacak ve geliştirilen uygulamaların geliştirme ve 
bakım maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunacaktır.
Uygulama geliştirme yaşam döngüsü boyunca yazılım 
geliştirmecilerin tekrarlamak zorunda oldukları işlemleri 
en aza indirip, uygulama seviyesinde standart getirerek 
asıl yapmaları gereken işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde 
uygulamaya yansıtlamalarını amaçlayan platform, uygu-
lamalarda bulunan ortak yapıların en etkili şekilde kulla-
nılması için tasarlanmıştır.

Hedef Sektör

Kamu ve Özel Yazılım Sektörü

Adresi : Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi  
  Teknoplaza Binası C  Blok No:11  
  06830 Gölbaşı / ANKARA

e-posta adresi :  petabin@petabin.com

Telefon :  0 532 475 58 25 • 0 554 866 40 76

04
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Projenin Adı

MOBİL REFAKATÇI

Proje Özeti

Mobil Refakatçi projesi yalnız yaşayan bireyler, yaşlılar 
ve çocuklar için düşme, bayılma gibi durumları algılayan, 
3G teknolojisi ile belirli bir merkeze haber veren, acil du-
rumlar için yardım butonu da içeren bir donanım, yazılım 
ve entegrasyon projesidir.

Projenin ana amacı Ankara bölgesinde yaşayan bireylerin 
güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri ve evde 
sağlık hizmetlerinin de bu vesile ile yaygınlaştırılması ve 

toplumsal kabullenme sürecinin hızlandırılmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda yalnız yaşayan bireyler, yaşlılar 
ve çocuklar için düşme, bayılma gibi durumları algılayan 
bir donanım ve yazılım geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedef Sektör

Son kullanıcılar, Sağlık Hizmeti veren Kurum ve Kuruluşlar

05BARTEK BARLA BİLGİSAYAR
BARTEK BARLA BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ LTD. ŞTİ

Şükrü Uğur Acar

Şükrü Uğur Acar

Adresi : Ziya Gökalp Caddesi, 22/B Kızılay 
  / ANKARA

e-posta adresi : info@bartekyazilim.com

Telefon : 0 312 435 75 97

II. yenilikçi ankara
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NORMMED MEDİKAL
NORMMED MEDİKAL VE MAKİNE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Emin GEMİCİ

Emin GEMİCİ

Projenin Adı

Yenilikçi ve Katma Değeri Yüksek Teknolojik Ürün Üretil-
mesinde Normmed

Proje Özeti

Projenin genel amacısağlık teknolojileri sektörünün böl-
gesel, ulusal ve uluslar arası rekabet gücünün arttırılma-
sına katkı sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda firmanın ürün, süreç ve organi-
zasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi aracılığı ile yenilik-

çi ve katma değeri yüksek teknolojik ürün üretilmesi ve 
firmanın üretim kapasitesinin arttırılması hedeflenmek-
tedir.

Biyouyumluluğu yüksek düzeyde implant üreterek yurt 
içi ve yurt dışı pazarımızı geliştirmek ve tıp alanındaki 
gelişmelere katkı sağlamak.

Hedef Sektör

Medikal sektör, hastaneler, yurt içi ve yurt dışı medikal 
firmalar

Adresi : Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 521 Sk.  
  No:43 İvedik / Yenimahalle /  
  ANKARA

e-posta adresi :  info@normmed.com.tr

Telefon :  0 (312) 395 61 84  • 0 (552) 661 30 26

06
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Projenin Adı

YılmaZCan, şair robot

Proje Özeti

YılmaZCan şair robot projesi, sözcükleri ve tümceleri 
Türkçe gramer kurallarına uygun bir şekilde oluşturarak 
tutarlı şiirler yazan bir dilbilimsel yapay zekâ projesidir.  
Sistem, arka planda renklerle özdeşleştirdiği bir duyguyu 
temel almakta ve o duygu etrafındaki kavramları işleye-
rek tutarlı ve anlamlı şiirler yazabilmektedir.

YılmaZCan, hali hazırda fiberglas bir heykel üzerine tab-
let PC ve mini termal yazıcı monte edilmesiyle fiziksel 
gerçekliğe kavuşmuş bir robot projesidir. Yakın bir zaman 
içinde bozuk para sistemiyle çalışan otomat projesi ola-
rak alışveriş merkezleri ve kafeteryalarda günlük yaşa-
mın içindeki yerini alacaktır.

Dilbilimsel olarak bir tohum işlevi gören bu projenin, iler-
leyen aşamalarda insanlarla görsel olarak da etkileşime 
girebilen, onlarla sohbet edebilen ve kendine ait bir kişili-
ği olan bir sistem olarak ortaya çıkmasını öngörüyoruz.

Hedef Sektör

Lengüistik ve dilbilimsel teknolojiler,  yapay zekâ sistemle-
ri, insan bilgisayar etkileşimi ile ilgili sektörler.

07GENÇ BİLİŞİMCİLER DERNEĞİ

YILMAZ DEĞİRMENCİ

YILMAZ DEĞİRMENCİ

Adresi : Şehit yavuz oğuz sokak no:23

  Emek / ANKARA

e-posta adresi : kaan@iskalesi.com

Telefon : 0 312 213 52 53

II. yenilikçi ankara
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MEHMET KAAN ERKOÇ

MEHMET KAAN ERKOÇ

Projenin Adı

gDroidCAR

Proje Özeti

DroidCAR,  android teknolojisi ile yapılabileceklerinin 
sınırının olmadığını gösteren bir prototip projedir. Uzak-
tan kumandalı sıradan bir oyuncak arabanın elektronik 
aksamının tamamen değiştirilmesi ve gerekli yazılımla-
rın hazırlanmasıyla araç, Android telefonlardan kontrol 
edilebilir ve hatta kendi kendine park edebilir seviyeye 
getirilmiştir. Araçta bulunan arduino mikrokontrolörü be-
yin görevini görmekte ve yerleştirilen 6 adet sensör ise 
çevresel birimleri algılamaktadır.

Araç, yaygın kullanımda olan android cihazlardan kontrol 
edilebildiği için kumanda gereksinimini ortadan kaldı-
racaktır. Hem üretici hem de kullanıcı için avantaj olan 
bu durum, aracı sürmeyi telefondaki sensörler ile daha 
da eğlenceli hala getirmiştir. Hali hazırda geliştirmekte 
olduğumuz yazılım ile kısa süre sonra oyuncular çoklu-
oyunculu sistemde eş zamanlı olarak telefonlarından 
kontrol ettikleri oyuncak arabalarıyla yarışabileceklerdir.

Hedef Sektör

Oyuncak sektörü,  Akıllı telefonlarla etkileşimli elektronik 
cihazlar. Yapay zekâ sistemleri

Adresi : Şehit yavuz oğuz sokak no:23
  Emek / ANKARA

e-posta adresi :  kaan@iskalesi.com

Telefon :  0 539 573 46 88

08GENÇ BİLİŞİMCİLER DERNEĞİ
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Projenin Adı

Yerli Kan Çalkalama ve Tarti Cihazi Ve Hortum Kapatma 
Cihazi Geliştirme Projesi

Proje Özeti

Bağışçıdan kan alınırken kanın pıhtılaşmaması için devamlı 
olarak çalkalanması gerekir. Ayrıca gerek kaliteli ürün elde 
edebilmek gerekse uluslararası kalite standartlarınca belir-
lenmiş olan 450 ml ± %10 miktarının doğru olarak sağlana-
bilmesi amacıyla sürekli olarak tartılması gerekir. Bu sebeple 
kan alma işlemleri, “Kan Çalkalama ve Tartı Cihazları” ile 
gerçekleştirilmektedir. Kan alım işleminin bitirilmesinin ar-
dından kanın dışarı sızmasını önlemek amacıyla kan torbası 
hortumunun kapatılması gerekir. Bu işlem için frekansla (RF) 
kapatma yapan “Hortum Kapatma Cihazları” kullanılmakta-
dır. Ülkemizde kullanılan Kan Çalkalama ve Tartı Cihazlarının 
ve Hortum Kapatma Cihazlarının tamamı yurtdışından ithal 
edilmektedir.

Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı ve Hortum Kapatma Cihazı 
Geliştirme Projesi uluslararası standartlara uygun, dünyada-
ki benzerleri ile rekabet edebilecek ve Türk Kızılayı, Sağlık 
Bakanlığı, Askeri Hastaneler ve Üniversite Hastanelerinin 
gereksinimlerini karşılayabilecek seviyede yerli Kan Çalkala-
ma ve Tartı Cihazı ve Hortum Kapatma Cihazı tasarımlarının 
yapılması ve birer adet prototip üretimi yapılarak uluslar 
arası standartlara uygunluk testlerine tabi tutulması faali-
yetlerini kapsamaktadır. Bu testlerden sonra 20 adet dene-
me üretimi yapılacak ve Türk Kızılayı kan alma noktalarında 
deneme kullanımları gerçekleştirilecektir.

Proje, DİGİTEST (Dijital Güç İşlem Test Sistemleri Elektronik 
Telekom. Medikal San. Ltd. Şti.) firması tarafından Ankara’da, 
ATB İş Merkezi’ndeki işyerinde, DİGİTEST personeli tarafın-
dan gerçekleştirilecektir.

Projeye Türk Kızılayı ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenme-
si iştirakçi olarak destek verecektir. 

Bu projenin amacı, Türk Kızılayı’nın ve hastanelerinin ihti-
yaçlarını karşılayacak performans ve özelliklere sahip ve 
uluslar arası standartlara uygun yerli Kan Çalkalama ve 
Tartı Cihazı ve Hortum Kapatma Cihazı geliştirmektir. Proje 
kapsamında Kan Çalkalama ve Tartı Cihazının ve Hortum 

Kapatma Cihazının yerli imkanlarla tasarlanması ve prototip 
imalatının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tasarımı yapılacak sistemin hem yurtiçi gereksinimlerini 
karşılaması hem de uluslar arası geçerliliğe sahip olması 
hedeflenmektedir. Yapılan tasarımların bu standartlara 
uygunluğunun doğrulanması amacıyla her iki cihaz da CE 
testlerine tabi tutulacaktır.

Bu cihazın Türkiye’de yerli olarak geliştirilmesi ve Türk 
Kızılayı’nın yerli alternatif olarak tercih etmesiyle yaklaşık 
2.200.000 Euro gibi bir bedelin yurt dışına çıkması engelle-
neceği gibi Türkiye’de istihdam da sağlanmış olacaktır. Ciha-
zın üretilmesi için sağlanacak istihdamın yanı sıra cihazların 
idamesi için teknik servis personeli istihdamı da sağlanacak-
tır. Bunun yanı sıra yedek parçalarının da Türkiye’den temin 
edilmesi ile de yine bir kaynak çıkışı engellenmiş olacaktır.

Hedef Sektör

Bu cihazların hedef kullanıcısı Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlı-
ğı ve Askeri Hastanelerdir. Hedef kullanıcıların tamamı bu 
sistemin yerli alternatifi olmadığı için yurtdışından yüksek 
maliyetlerle temin etmektedirler. Ayrıca yurtdışından temin 
edildikleri için cihazların teknik servis hizmeti ve özellikle 
yedek parça temini hem maliyetli hem de uzun sürelerde 
gerçekleşebilmektedir.

Bu sistemin yerli olarak geliştirilmesiyle birlikte, hedef kulla-
nıcılar yerli çözüm olarak bu sistemi daha düşük maliyetlerle 
temin edebileceklerdir. Ayrıca yedek parça bulma ve teknik 
servis hizmetlerini hem daha kısa sürede hem de daha uy-
gun maliyetlerle elde edebileceklerdir.

Sistemin nihai yararlanıcıları da kan bağışçıları ve kan bekle-
yen hastalardır. Kan bağışçıları, bağışladıkları kanların sistem 
arızaları nedeniyle kullanılmaz hale gelmeyeceğine emin bir 
şekilde ve yurtiçi imkanlarla geliştirilmiş güvenilir sistem-
lerle kan veriyor olmanın huzuru içinde olacaklardır. Alınan 
kanların uygun bir şekilde alınması ve bozulmadan kan ih-
tiyacı olan hastalara güvenilir olarak sağlanması sayesinde 
de daha fazla hasta daha hızlı bir şekilde ihtiyacı olan kana 
ulaşabilecektir.

09
SEFER ERSEVEN

SEFER ERSEVEN

Adresi : Macun Mahallesi Anadolu   
  Bulvarı Atb İş Merkezi I Blok   
  No:261 Yenimahalle/ANKARA

e-posta adresi : sefer.erseven@digitest.com.tr

Telefon : 0 533 713 18 66 • 0 312 397 22 10

DİJİTAL GÜÇ İŞLEM TEST SİSTEMLERİ
DİJİTAL GÜÇ İŞLEM TEST SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TELEKOM. MEDİKAL SAN. LTD. ŞTİ.



13

Kadir Kaan Kayabalı

MEHMET KAAN ERKOÇProjenin Adı

V-Count İnsan Sayma Cihazı

Proje Özeti

Kamera, bilgisayar ve görüntü analizi yazılımından olu-
şan sistem; alışveriş merkezi ana kapılarına, yürüyen 
merdivenlere ve koridorlara yerleştirilmektedir. V-Count, 
mağazalarda sayısal analiz yaparak, perakende sek-
töründe en çok değer verilen verilerden biri olan satış 
dönüşüm oranlarını hesaplayan, Türkiye’de üretilmiş ilk 
yüksek teknolojili insan sayma sistemidir. Bu projeyle 
amaçlanan V-Count’u yurt içi perakende mağazalarında 

ve yurt dışı pazarda yaygınlaştırmak için V-Count cihazı 
geliştirerek sistemin bilgisayar bağımlılığını ortadan kal-
dırmak ve ürünü daha uygun maliyetli ve daha rekabetçi 
hale getirmektir. Proje sonucunda ortaya çıkacak ürün 
bilgisayar ve işletim sisteminden bağımsız, kendi gömü-
lü sistemleriyle çalışan bağımsız bir ürün olacaktır. Yıllık 
küresel talebin 1.5 milyon cihaz olduğu pazara senede 
5.000 cihaz ile girilip 1.5 milyon dolar ihracat geliri ya-
ratmak hedeflenmektedir.

Hedef Sektör

Perakende

Adresi : Silikon Blok No:35 ODTU-Tekno 
  kent/ANKARA

e-posta adresi : İnfo@kade.com.tr

Telefon : 0 533 924 00 88

10Kade Bilişim Teknolojileri
Kade Bilişim Teknolojileri ve Güv.Sis.San.Tic.Ltd.Şti
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Projenin Adı

Okullar İçin Sesli Kitaplar

Proje Özeti

Projenin genel amacı ülkemizde okullarımızın kullanımına 
sunulmak üzere hiçbir zaman oluşturulamamış olan sesli 
kitap kütüphanesinin temelini oluşturmak ve bu çalışmayı 
sürekli kılmaktır.

Proje ile gelişmiş ülkelerin eğitimde ve okullarda da çok 
yaygın kullandıkları sesli kitapların, ülkemizde de okulların 
kullanımına sunulmasını hedeflemektedir. Sistem tamamen 
internet tabanlı ve gerçek zamanlı dinleme –streaming- 
kullanılarak hayata geçirilmiştir. Herhangi bie indirme ve 
bilginin depolanması söz konusu değildir. Zaman içinde ders 
programlarına uygun içerikler ile daha da zenginleştirilecek 

olan projemiz şu anda Özel Ankara Yüce Okullarında ve 
Edunet tarafından kullanılmaktadır.

Çok sayıda kitap sesli hale getirerek bu kütüphanenin okul-
lar tarafından internet üzerinden kullanımını sağlamak, ge-
lişmiş ülkelerdeki okullarda eğitim için çok değerli bir araç 
olarak görülen ve kullanılan sesli kitapları ve kullanımını ül-
kemizde de yaygınlaştırmak, dinleme, anlama ve konuşma 
becerileri gelişmiş, dilini çok düzgün ve etkili kullanmasını 
bilen, ikna gücü yüksek bireyler yetiştirmektir. Oluşturulma-
ya başlayan sesli kütüphane ve özel yazılımı ile okullarımı-
zın yıllık olarak tüm sesli yayın ihtiyaçlarına cevap verilmesi 
amaçlanmaktadır.

Hedef Sektör

Eğitim kurumları, her türlü özel ve devlet okulları.

11
SesleKitap 

SesleKitap 

Adresi : Konur 2 Sokak No: 52 / 12   
  Kavaklıdere Çankaya/ANKARA

e-posta adresi : sesle@seslekitap.com

Telefon : 0312 417 31 56

SESLE SESLİ KİTAP
SESLE SESLİ KİTAP VE MÜZİK YAP. YAY. DAĞ. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
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Ebru Coşkun

Ebru Coşkun

Projenin Adı

SANBAEP:  Sanal  Bakım  Eğitim Programı

Proje Özeti

Proje, tedariki zor, pahalı ve riskli sistemlerin/cihazların 
bakım eğitimini risksiz ve maliyet etkin olarak yapabil-
mek maksadıyla 3 Boyutlu modelleme ve animasyon 
yeteneklerini kullanarak sistem/cihazların sanal ortamda 
bakım eğitimlerinin etkin olarak  yapılmasını sağlamak-
tadır.

• Tedariki zor ve pahalı donanıma ait malzeme hasarlarını 
ve kazaları önleyerek ülke ekonomisine katkı sağlamak,

• Uygulamalı bakım eğitimlerini donanım bağımlılığından 
kurtarıp yaygın ve etkin hale getirerek kaliteli insan gü-
cünü arttırmaktır. Yeni simülasyon teknolojileri kullana-
rak Sanal Bakım Eğitimi Uygulaması geliştirmek suretiyle 
iç ve dış pazardaki, pazar payını ve rekabet gücünü art-
tırmaktır.

Hedef Sektör

Proje ile kazanılan bilgi birikimini (Know-How) başta sa-
vunma sanayii olmak üzere, Fatih Projesi, Otomotiv Sek-
törü, Sivil Havacılık, Çıraklık ve Teknik Eğitim Merkezleri, 
Belmek/Beltek gibi bütün alanlara yaygınlaştırmaktır.

Adresi : ODTÜ Teknokent İkizler Binası B  
  Blok Kat 1 Çankaya/ANKARA

e-posta adresi : Ebru.coskun@bites.com.tr

Telefon : (0312)- 210 12 56

12BITES Bilişim Sistemleri
BITES Bilişim Sistemleri Yazılım ve İletişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi
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Projenin Adı

BASINÇLI KAP İMALAT HATTI PROJESİ

Proje Özeti

Basınçlı Kap İmalat Hattı Projesi, Global Teknik firması 
tarafından Ankara Sincan Organize Sanayii Bölgesinde 
gerçekleştirilecektir. Bu projenin amacı; Uluslararası stan-
dartlara uygun basınçlı kap imalatı teknolojisine sahip bir 
tesis kurmak ve bu tesis ile medikal gaz ve cihaz üretici-
lerine daha güvenli ve daha uzun ömürlü olan Tip 4 Kar-
bon Fiber Basınçlı tüpleri yerli olarak sağlayarak toplum 
sağlılığına katkıda bulunmaktır. 

Tip 4 karbon fiber basınçlı tanklar, hem içi hem de dışı 
karbon fiberden imal edilen, uzun ömürlü, hafif, dayanıklı, 
paslanmaz ve güvenli basınçlı kaplardır. Bu kapların, ülke-
mizde de medikal gazların depolanmasında kullanımının 
yaygınlaşması ile hem daha güvenli hem de daha uzun 
ömürlü depolama yapılacağı öngörülmektedir. Özellikle 
hafif, paslanmaz ve güvenilir olmaları nedeniyle, evinde 
medikal cihazlara bağımlı olarak yaşayan hastalar için 
daha çok tercih edilecektir.

Basınçlı tank üretim teknolojisinin geliştirilmesi için ku-
rulacak tesiste; 

- Filament Sargı Makinesi, 

- Kurutma fırını ve 

- Yardımcı tesisler bulunacaktır.

Bu proje kapsamında, ülkemiz açısından kritik öneme 
sahip olabilecek karbon fiberli polietilen tank üretim tek-
nolojisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu teknoloji 
sayesinde; medikal gaz ve medikal cihazlar sektörlerin-
de, korozyona ve darbelere dayanıklı, güvenilir ve uzun 
ömürlü Tip 4 karbon fiber basınçlı tank kullanımı maliyet 
etkin olarak yaygınlaşabilecektir.

Yapısal özellikleri incelendiğinde tanklar 3 ayrı bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm farklı malzemelerden yapılmış 
tankın iç kısmı; ikinci bölüm koruyucu ve basınca dayanık-
lılık sağlayan kabuk kısım; üçüncü bölüm tank üzerindeki 
doldurma ve kullanma valfi ya da başlığıdır. Bu kısımların 
farklılaşmasıyla oluşan 4 tip basınçlı tank tipi vardır:

• Tip 1: Kabuk kısmının olmadığı sadece iç malzemeden 
üretilen tank tipidir. Tamamı metalden üretilir. Litre ba-
şına 0,85-1,15 kg. ağırlıkta depolama yapılabilmektedir. 
Kullanım ömrü 20 yıldır. 

• Tip 2: İç kısmı metalden üretilir ve üzeri cam elyaf 
veya karbon elyaf ile sarılır. Sarım işleminde cam veya 
karbon elyaf özel reçinelerle kaplanır ve özel desenlerle 
sarılım yapılır. Litre başına 0,70-0,85 kg. ağırlıkta depola-
ma yapılabilmektedir. Ortalama kullanım ömrü 20 yıldır. 

• Tip 3: İç kısmı alüminyum olup kabuk kısmı karbon fi-
ber ile sarılarak üretilir. Litre başına 0,30-0,50 kg. ağırlık-
ta depolama yapılabilmektedir. Ortalama kullanım ömrü 
15 yıldır. 

• Tip 4: İç kısmı polietilen malzemeden üretilip kabuk 
kısmı karbon fiberden oluşmaktadır. Litre başına 0,25-
0,55 kg. ağırlıkta depolama yapılabilmektedir. Polietilen 
malzeme kullanılması nedeniyle gazların zaman içinde 
tanklar üzerinde yaptığı korozyona karşı dayanıklıdır. 

Tip 4 tankların kullanım avantajı sağlayan özellikleri şu 
şekilde sıralanabilir: Hafiflik, Ekonomik Fiyat, Dayanıklılık, 
Paslanmazlık, Standartlara Uygunluk ve Güvenlik: Polie-
tilen tanklar, tasarlanmış ömürlerinden daha uzun süre 
kullanılırsa patlayarak değil dolum sırasında kaçırarak 
tepki vermektedir. Bu sayede de birçok büyük kaza önle-
nebilmektedir. Ayrıca bir takım muayenelere tabi tutula-
rak kalan ömrü hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

Karbon fiberli polietilen tankların kullanım alanları sana-
yide birçok üretim tesisini, günlük hayatta da birçok son 
kullanıcıyı kapsamaktadır. Polietilen tankların kullanıldığı 
farklı alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Medikal gaz tüpleri

- Otobüs, kamyon gibi araçlarda CNG (Basınçlı Doğal 
Gaz) tankları 

- Sanayide kullanılan gazların tüpleri

- Savunma Sanayii ve havacılık uygulamaları

Ülkemizde Tip 4 polietilen tank üretimi yapılmamaktadır. 
Bu tankların kullanım alanlarının bu kadar yaygın olması 
ve hemen her sektörde gerçekleştirilen yeni projelerde 

13GLOBAL TEKNİK ELEKTRONİK
GLOBAL TEKNİK ELEKTRONİK YAZILIM MÜH. HAV.SAN.TİC.A.Ş.

Hakan Karalar

Hakan Karalar

Adresi : 1. OSB Azerbaycan Caddesi 203. sk.  
  No:87 SİNCAN/ANKARA

e-posta adresi : hkn@globalteknik.com.tr

Telefon : 0 533 - 698 06 64

tercih edilmeye başlaması nedeniyle Global Teknik, Tip 
4 tankları üretim teknolojisinin yerli olarak geliştirilmesi 
ve bu yönde kabiliyet kazanılmasını, gelişen pazarlarda 
daha yüksek yer edinmek için önemli bir strateji olarak 
benimsemiştir.

Bu proje ile ülkemiz, ileri teknoloji ürünlerin üretim 
teknolojisini ve kabiliyetini kazanmış olacak ve ilgili 
sektörler bu ihtiyaçlarını yurt dışı kaynaklar yerine yerli 
çözümlerden temin edebilir olacaktır. Böylelikle ülkemiz 
sektörlerinin dışa bağımlılıkların bir nebze de olsa azal-
masına katkıda bulunacaktır.

Hedef Sektör

Medikal Gaz Tedarikçileri ve Medikal Cihaz Üreticileri

Ülkemizde birçok medikal gaz ve medikal cihaz üreticisi 
bulunmaktadır. Halen bu sektörde yerli olarak geliştirilen 
Tip 4 basınçlı tank bulunmadığından, sektöre ilk giren 
olarak bu büyük pazarda rekabet üstün duruma geçile-
ceği öngörülmektedir. Ayrıca hedeflenen ürünlerin uluslar 
arası standartlara uygunluklarının kanıtlanması yolu ile 
sadece yurtiçi değil yurtdışı pazara da hitap edeceği ön-
görülmektedir.
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Hakan Barış

Hakan BarışProjenin Adı

Radyoloji Sektöründe ilk Yerli Üretim

Proje Özeti

“Tıp alanında radyoloji sektöründe, tanı amaçlı kullanılan 
bilgisayarlı tomografi ve anjiyo cihazlarının en önem-
li parçalarının başında X Işın tüpleri gelmektedir. X ışın 
tüpleri, tomografi ve anjiyo cihazlarının olmazsa olmaz 
parçalarındandır. X Işın tüplerindeki herhangi bir arıza ci-
hazın tamamen işlevsiz kalmasına neden olmaktadır. Tıp 
alanında kullanılan cihazlar arasında oldukça önemli bir 
yere sahip ve maliyet açısından yüksek değerlerde olan 
bu cihazların işlevsiz kalması hem sağlık açısından hem 
de ekonomik açıdan önemli kayıplar oluşturur.

Yukarıda belirttiğimiz önemin dışında tomografi ve anji-
yo cihazları, kullanıcılar ve hastalar açısından da oldukça 
önemli riskler taşımaktadır. Cihazlardaki bu parçaların 
(x ışın tüplerinin) arızalanması veya yanlış çalışması bu 
riskleri artırmakta ve önemli kazalara ve yaralanmalara 
neden olabilmektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı tomografi ve anjiyo cihazla-
rında X ışın tüplerinin doğru ve eksiksiz çalışması oldukça 
önemlidir. Ayrıca arızalanan ve sistemden çıkarılmış cihaz-
ların arızalarının kısa sürede giderilerek sisteme kazan-
dırılması da sağlık hizmeti ve ekonomik açıdan oldukça 
önemlidir”. Bu ifadeler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
2008 yılında yayınlanan “Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 
X Işın Tüpleri” adlı tıbbi görüntüleme sistemleri konulu 
yayından alınmıştır.

Yukarıdaki resmi verilerden yola çıkılarak, projenin hedef 
sektörü olan radyoloji sektöründe yıllardır tıbbi cihaz 
satışı ve satış sonrası hizmet veren MEDAP, tanımlanan 
soruna çözüm olacak bu proje fikrini geliştirmiştir.

Bu proje radyoloji sektöründe tanı amaçlı kullanılan bil-
gisayarlı tomografi ve anjiyografi cihazlarında kullanılan 
X-Işın tüpünün yurt dışından faiş rakamlarla ithalatının 
önüne geçilerek Türkiye’deki tüm özel, devlet ve üniver-
site hastanelerine X-Işın tüpünün yerli üretimi, onarım ve 
yenileme hizmetini vererek hem hastanelerin maliyetleri-
ni minimuma düşürmeyi, hem en ufak bir arızada atıl hale 
gelen X-Işın tüplerinin ufak maliyetlerle onarımı ile has-
tanelere yeniden kullanıma sunmayı, hem de X-Işın tüpü-

nün yerli üretimi ve teknik servisi konusunda Türkiye’de 
yeni bir Pazar alanı yaratmayı hedeflemektedir. Bu amaç-
lar doğrultusunda, MEDAP, X-Işın Tüpü üretim, onarım, 
yenileme ve yeniden yükleme atölyesini oluşturmuş ve 
bahsedilen işlemlerin yürütülmesi için gerekli makine-
ekipman alımı yaparak kurmuş olduğu reload tesisinde 
CE ve ISO belgeli olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Proje kapsamında oluşturulan x ışın tüpü tesisinde döner 
anot sargıları, sirkülasyon pompası, ısı ve akış anahtarları, 
yağ ekleme, yağ yenileme, tüpün vakumu gibi işlemler 
Türkiye şartlarında kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca, 
insert (x ışınının üretildiği bölüm: iç tüp) değişimi de bu 
atölye ortamında yapılarak bir reload merkezi oluşturul-
muştur.

Ayrıca, MEDAP Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak, An-
kara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Radyoloji 
Sektöründe ilk Yerli Üretim” isimli projenin yürütücüsü 
olmakla birlikte Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Prog-
ramı kapsamında Ajans tarafından desteklenen ve Zirve 
Grup Medikal Ltd. tarafından yürütülen “Üroloji ve Gast-
roenteroloji Branşında Kullanılan Tıbbi Ürünlerin İmalatı” 
adlı projenin de aynı zamanda proje ortağı olarak rol al-
mıştır. 

Araç, yaygın kullanımda olan android cihazlardan kontrol 
edilebildiği için kumanda gereksinimini ortadan kaldı-
racaktır. Hem üretici hem de kullanıcı için avantaj olan 
bu durum, aracı sürmeyi telefondaki sensörler ile daha 
da eğlenceli hala getirmiştir. Hali hazırda geliştirmekte 
olduğumuz yazılım ile kısa süre sonra oyuncular çoklu-
oyunculu sistemde eş zamanlı olarak telefonlarından 
kontrol ettikleri oyuncak arabalarıyla yarışabileceklerdir.

Hedef Sektör

Ürünümüzün satışında Pazar olarak hedeflediğimiz sek-
tör medikal sektörde radyoloji branşına yöneliktir. Rad-
yoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta 
tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi 
amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; röntgen, bilgi-
sayarlı tomografi, anjiyografi ve mamografidir.  Ankara 
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu proje saye-
sinde firmamız, Türkiye’de radyoloji sektöründe, x ışın 
tüpü üretimi yapan ilk firma olma unvanını kazanmıştır. 

Adresi : Hilal Mahallesi Hollanda Caddesi 686.  
  Sokak 11/A 06550 Çankaya/ANKARA

e-posta adresi :  info@medap.com.tr,   
  gaye@medap.com.tr,

  hakan@medap.com.tr

Telefon :  0 312 440 40 91

14MEDAP Sağlık
MEDAP Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
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Projenin Adı

ÜROLOJİ VE GASTROENTEROLOJİ BRANŞINDA KULLANI-
LAN TIBBİ ÜRÜNLERİN İMALATI

Proje Özeti

Bu proje ile hedeflenen, Ajans desteği ile kurulan üretim 
tesisinde, gerekli makine-ekipmanın temin edilerek, üro-
loji ve gastroenteroloji branşında kullanılan tıbbi malze-
melerin yerli üretimini gerçekleştirerek, kendi ürettiğimiz 
tıbbi ürünlerimiz ileTürk ekonomisine katkıda bulunmak 
ve katma değer yaratmaktır. 

Projenin hitap ettiği mevcut Pazarda faaliyet gösteren 
firmalar ithalatçı firmalardır. İthalatçı firmalar Türkiye’de 
hizmet veren hastanelere tıbbi malzeme ithal ederek te-
min etmekte bu da hastanelerin maliyetlerini artırmakta-
dır. Zirve Grup Medikal firması olarak, bu anlamda mevcut 
Pazara ilk kez yerli üretim ile girmiş ve yerli üretim yapan 
ilk firma olmanın avantajlarını kullanmaktadır. Dolayısıy-
la, bu proje, piyasa koşullarında, tıbbi malzemelerin yerli 
üretiminde rekabetçi bir ortam yaratmıştır.

Ayrıca, proje faydalanıcısı olan Zirve Grup Medikal Ltd. Şti.  
yenilikçi uygulamaların desteklenmesine yönelik olarak 
başardığı bu proje ile diğer firmalara örnek teşkil etmiş, 
bu tür programların devamlılığı açısından firmalar arasın-
da bu anlamda bir sinerji oluşmuştur. 

Ayrıca, Zirve Grup Medikal olarak,  Ankara Kalkınma Ajan-
sı tarafından desteklenen “Üroloji ve Gastroenteroloji 
Branşında Kullanılan Tıbbi Ürünlerin İmalatı” isimli pro-
jenin yürütücüsü olmakla birlikte Yenilikçi Uygulamalar 
Mali Destek Programı kapsamında Ajans tarafından des-
teklenen ve MEDAP Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tara-
fından yürütülen “Radyoloji Sektöründe ilk Yerli Üretim”  
adlı projenin de aynı zamanda proje ortağı olmuştur.

Hedef Sektör

Hedef sektörlerimiz , Türkiye genelindeki Tüm Devlet 
Hastaneleri Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler

15ZİRVE GRUP MEDİKAL
ZİRVE GRUP MEDİKAL TEKNOLOJİ VE SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İBRAHİM KALENDER

İBRAHİM KALENDER

Adresi : Dikmen Cad.No:246/8  
  Dikmen/ANKARA

e-posta adresi : zirvemedikal@zirvemedikal.com.tr

Telefon : 0 312 478 54 31

II. yenilikçi ankara
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ZEKERİYA MIZRAK

ZEKERİYA MIZRAK

Projenin Adı

Radyoloji Sektöründe ilk Yerli Üretim

Proje Özeti

Proje Amacı, başta dişçi koltuğu olmak üzere medikal 
cihaz üretiminde yenilikçi ve esnek üretim kabiliyetini 

artırmaktır. Diş hekimlerinin daha sağlıklı ve ergonomik 
ortamda çalışabileceği dişçi koltuğu üretilecektir.

Hedef Sektör

MEDİKAL  

Adresi : 33.Cad.521.Sk. No:25  
  İvedik/ANKARA

e-posta adresi : grup@grupdental.com.tr

Telefon : 0312 395 38 37

16GRUP DENTAL MEDİKAL
GRUP DENTAL MEDİKAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ..
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Projenin Adı

Hacettepe Teknokent Klinik Araştırma Merkezi

Proje Özeti

Kurulacak merkezin amacı; klinik araştırmaların tasarlan-
ması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasında araştırmacılara 
destek vermektir.Yürütülecek araştırmalarda, gerekti-
ğinde oluşturulması gereken medikal yazım ve talep 
edilen istatistik analizlerinin yapılması, kontrollü ve ka-
liteli hizmetin tek bir merkezden çıkması temel bilimler, 
mühendislik bilimleri ve medikal cihaz firmaları tarafın-
dan geliştirilen yeni medikal cihaz ve yöntemlerin Klinik 

Araştırma ile uygulamalarının yapılması, ticari ürün haline 
gelmesinin kolaylaştırılması sağlanacaktır.

Özellikle ilaç klinik araştırma çalışmalarını ve uygulama 
yeterliliğini artırarak  ticari açıdan da gelir sağlamak, 
araştırıcı eğitimleri ile nitelikli araştırıcılar yetiştirme  ve 
gelir elde etme.

Hedef Sektör

Medikal firmalar, İlaç şirketleri ve İlaç şirketlerinin ilaç araş-
tırma ve geliştirme birimleri, Klinik araştırma yapabilme 
yetkisine sahip hastanelerdeki araştırıcılar, Sözleşmeli 
Araştırma Kurumları

17Hacettepe Teknokent Teknoloji
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim San. ve Tic. A.Ş. (Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi)

Esra Kartal, Arife Özveren, Olcay ÖZÇAKIR
Esra Kartal, Arife Özveren,
Olcay ÖZÇAKIR

Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe  
  Kampüsü Hacettepe Teknokent 1.  
  Ar-Ge Binası No: 24  06800 Beytepe  
  ANKARA

e-posta adresi : esra.kartal@hacettepe.edu.tr

Telefon : 0506 556 08 15
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Projenin Adı

“Ankara-Ivedik Organize Sanayi Bölgesi Medikal Teknolo-
ji Transferi, Endüstriyel Tasarim ve Ticarileştirme Merkezi 
Kurulmasi

Proje Özeti

Proje pazarı çerçevesinde projemiz çıktılarından “Ankara 
ivedik OSB Medikal Ci haz ve Tıbbi Aletler Üreticileri Sek-
tör Platformu “, proje eylem planı ve ı yıllık faaliyetlerin 
tanıtımı yapılacaktır.

Ortak faaliyetler (eğitim, seminer, kongre v.b.) organi-
ze ederek işbirliği ile bir araya gelen işletmelerin ölçek 
ekonomilerinden yararlanmasını sağlamak, işletmeleri 
uluslararası rekabet, inovasyon, standartlar ve pazarlar 

konularında bilgilendirmek, paydaşları ar-ge ve yenilikçi-
liğin önemi, Ar-Ge teşviki için yapılan yeni düzenlemeler, 
ar-ge için verilen destek ve teşvikler, Fikri Mülkiyet Hak-
ları, kalite ve iş güvenliği konularında bilgilendirmek, me-
dikal sektöre altyüklenici ve taşeron konumunda çalışan 
işletmelere veri bankası oluşturmak, ingilizce veri ban-
kaları ile uluslararası yatırımcılara güvenilir bilgi kaynağı 
sağlamak, işletmeleri yenilik ve girişimcilik kapasitelerini 
arttırmak, yerelde ve küresel düzeyde rekabetçiliklerini 
sürdürülebilir kılmak ve nihayetinde sektörel ve bölgesel 
kalkınmaya katkı sağlamak projenin amaçları arasındadır.

Hedef Sektör

Platformumuz Medikal sektöründe faaliyet göstermek-
tedir.

Adresi : İvedik 05B 1368. Cad. No:61  
  Yenimahalle / ANKARA

e-posta adresi : medikaI@ivedikosb.org.tr

Telefon : 0312 395 62 62 / Dahili: 170-171

18ANKARA-iVEDiK ORGANiZE SANAYi BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ
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Projenin Adı

Akıllı Ev ve Bina Otomasyon Sistemi Projesi 

Proje Özeti

Projenin özel amacı, 12 ay sonunda Türkiye pazarında 
inşaat (iş merkezi ve konut), lüks yat, turizm, eğitim ve 
sağlık sektörlerinde yaygın olarak kullanılabilir ilk yerli 
tasarım donanım ve yazılıma sahip kablosuz ve mobil 
araçlar ile yönetilen Akıllı Bina Yönetim ve Otomasyon 
Sistemi (ABYOS) yazılım ve donanımının piyasa sunul-
masıdır.

Türkiye akıllı ev ve kablosuz elektrikli ve elektronik ekip-
man yönetim sistemleri pazarında maliyet açısından daha 
geniş kitlenin erişebildiği bir teknoloji geliştirilecek ve 
mevcut piyasa hacminin artırılması hedeflenmektedir.

Proje ile geliştirilen otomasyon ünitesi alanında ülkemiz-
de üretilen ilk yerli sistemdir. Android ve ios alt yapılı 

taşınabilir cihazların yönetim ve kumanda modülü olarak 
kullanılması ve gömülü yazılım teknolojisinin kullanılma-
sı ile yüksek maliyet sorunu, kurulum ve uygulamada 
teknik sorunların azaltılması, geliştirilen ürün ile sağlan-
dı. Ayrıca kullanıcıya özel ve her türlü sisteme entegre 
edilebilir olması, sistem ve ürünün ticari değerini artır-
maktadır. 

Hedef Sektör

2 ana sektör ve 2 yan sektör ürünün satılacağı pazardır. 
Ana sektörler inşaat ve elektrik taahhüt hizmetleri ve pro-
jeleri geliştiren ve uygulayan firmalar ile profesyonel ses, 
ışık sistemlerinin kullanıldığı konferans ve toplantı salon-
larına alt yapı kurulum ve ekipman tedarik eden ses ışık 
sektörüdür. Yan sektörler ise lüks yat üreticileri ve otel ve 
villa sahip ve işletmecileridir. 

19Kalkınma Çalışmaları Merkezi 
Kalkınma Çalışmaları Merkezi Proje ve Danışmanlık Ltd. Şti. 

Kalkınma Çalışmaları Merkezi Proje ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Adresi : Simon Bolivar Cad. 7/6 Çankaya,  
  ANKARA

e-posta adresi : evrenyaylaci@gmail.com

Telefon : 0312 440 22 88 / 0533 518 28 09

II. yenilikçi ankara
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ZAFER DAŞTAN

ZEKERİYA MIZRAK

Projenin Adı

iBEKÇİ KATEGORİ TABANLI İNTERNET ERİŞİMİ KONTROL 
YAZILIMI

Proje Özeti

Proje http protokolünün üzerine uygulanmaktadır. Ben-
zer şekilde diğer internet protokollerine de (smtp, ftp 
vs.) uygulanabilir niteliktedir. Kurumsal web uygulama-
ları için güvenliği artırıcı başka projelere öncülük edebilir. 
Kanuna atıf ve kullanımın değişik sektörlerde artması 
sonucu ortaya çıkacak ürünün iBekçi ile entegrasyonu 

sayesinde kullanıcı sayısı artarak iBekçi’nin pazar payı 
genişleyecek ve buna bağlı olarak firmanın karlılığında 
artışa paralel yeni istihdam imkanları doğacaktır.

Proje sonunda ortaya çıkacak ürün yenilikçi ve rekabet 
gücü yüksek üründür. Kategori Tabanlı Kontrol Yazılımı-
nın (KKY) iBekçi ile entegre edilmesiyle iBekçi ürününün 
pazar payında artış olacaktır. 

Hedef Sektör

İNTERNET KULLANIMI OLAN TÜM KURUMSAL KULLANI-
CILAR

Adresi : HACETTEPE TEKNOKENT 4. AR-GE  
  BİNASI NO:3 BEYTEPE /ANKARA

e-posta adresi : bilgi@z-sistem.com

Telefon : 0312 – 299 2619

20Z-SİSTEM İNTERNET SERVİSLERİ
Z-SİSTEM İNTERNET SERVİSLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ GÜVENLİĞİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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Projenin Adı

İnovasyon ve Rekabet Araştırmaları Merkezi Projesi

Proje Özeti

Projenin amacı, Ankara ilinin rekabetçi sektörleri olan bi-
lişim ve medikal sektörlerinin küresel düzeyde rekabet 
edebilir duruma gelmesi için rekabet araştırmalarını ger-
çekleştirerek aynı zamanda inovasyona ilişkin fırsatları 
yaratmak ve bu amaçla Ankara ilinde yer alan bu sektör-
lerin inovasyon potansiyelini harekete geçirmektir.

•Ankara ilinde yer alan Medikal ve Bilişim sektörüne ait 
bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde rekabet araştırmala-
rının gerçekleştirilmesi,

•Küresel rekabet koşulları içerisinde uluslararası pazar-
lara yönelik mal ve hizmet üretebilmeleri için medikal ve 
bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalara danışman-
lık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi,

•Bu sektörde yer alan firmaların rekabet güçlerinin daha 
üst seviyeye çıkarılması için rakiplerine göre rekabet 
edebilirlik seviyelerinin ölçülmesi ve bu konuda araştır-
malar yapılması,

•Medikal ve Bilişim sektörlerindeki tüm bölgesel pay-
daşları (büyük firmalar, KOBİ’ler, üni- versiteler, araştır-
ma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları) 

sektörün inovasyon performansının artması için işbirliği 
yapma konusunda cesaretlendirmek ve yönlendirmek,

•Medikal ve Bilişim sektörlerdeki firmaların inovasyon 
yapma yeteneğini artırmak, sektörde inovasyona dayalı 
yeni firmaların kurulmasını sağlamak.

Beklenen Sonuçlar:

•Bilişim ve medikal sektörlerinde rekabet durumu ve 
yenilik yetenek kapasitesinin araştırılmasının tamamlan-
ması.

Bilim ve Teknoloji Politikaları. Araştırma Teknikleri. Re-
kabet ve İnovasyon konusunda araştırma yapılması. Böl-
gesel Rekabetçiliğe yönelik politikaların belirlenmesinde 
veri sağlanması. Rekabet konusunda kamu ve özel sek-
törde farkındalığın artırılması. Üniversite sanayi işbirliğin-
de girişimciliğin sağlanması.

Hedef Sektör

Medikal, Bilişim, Sanayi organizasyonu, rekabet stratejileri 

21Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rekabet Araştırmaları Merkezi

YBU REKMER

Adresi : Cinnah Cad. No:16 Çankaya / ANKARA

e-posta adresi : rekmer@ybu.edu.tr

Telefon : 0312 466 75 33 - 3614

II. yenilikçi ankara
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Adem Ali Yılmaz

Projenin Adı

Gürültüsüz Sağlıklı yaşam Projesi

Proje Özeti

Projenin amacı makinelerin çalışırken çıkardığı seslerin 
aktif gürültü kontrolü yöntemi ile azaltılması ve daha 
sessiz çalışmalarını sağlamaktır. Aktif gürültü kontro-
lü bir ses dalgasına karşılık üretilen aynı genlik ve fre-
kansa sahip fakat faz farkı bulunan ikinci bir dalga ile 
sesin temelini teşkil eden basınç farkının dengelenmesi 

esasına dayanmaktadır. Farklı fazdaki aynı dalgalar üst 
üste bindiğinde ses şiddeti sıfırlanmakta ve ses duyul-
mamaktadır. Ses sönümleyici sistemin üretilmesi ile mrg, 
m-r gibi medikal cihazların, otomobillerin, jeneratörlerin, 
helikopterlerin ve daha birçok yüksek sesli çalışan maki-
nenin sesleri azaltılacak ve bu makinelerin çevreye verdi-
ği rahatsızlık ortadan kaldırılacaktır.

Hedef Sektör

Projemiz makine, teknolojik ve medikal cihaz üreticilerini 
kapsamaktadır.

Adresi : Gazi Teknopark C Blok No 121  
  Gölbaşı/ANKARA

e-posta adresi : info@tiga.com.tr

Telefon : 0 312 473 82 87

22Tiga Bilişim
Tiga Bilişim ve Medya Hizmetleri Limited Şirketi

Adem Ali Yılmaz
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Projenin Adı

Kümes İklimlendirmesi Otomasyon Sistemi

Proje Özeti

Endüstriyel kümeslerin iklimlendirilmesi sağlanır. Basınç, 
sıcaklık, nem sensörlerinden gelen bilgiler değerlendiri-
lir. Fanlar, havalandırma girişleri, soğutucu ve ısıtıcı gibi 
mekanik aksam kontrol edilerek ortamın hayvanlar için 

uygun ortam sağlanır. Bu bağlamda kümes iklimlendir-
mesi otomasyon sistemi yazılımı üretmeyi özel amaç ola-
rak belirleyen firmanın proje sonrasında know-how’ının 
artması ve buna bağlı olarak pazar payının ve rekabet 
gücünün artması hedeflenmektedir.

Hedef Sektör

Tavukçuluk

23
ŞERİF SELÇUK

ŞERİF SELÇUK

Adresi : Hacettepe Teknokent Arge 3 No 7  
  ANKARA

e-posta adresi : info@softek.com.tr

Telefon : 0533 203 13 65

SOFTEK BİLGİSAYAR YAZILIM 
SOFTEK BİLGİSAYAR YAZILIM VE DONANIM HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
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Adem Ali Yılmaz

Projenin Adı

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Bilişim 
ve Haberleşme Platformu

Proje Özeti

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinde 
«Bilişim ve Haberleşme Platformu» oluşturarak işlet-
melerimizin; yüksek düzeyde bilgiye hızlı ve sürekli eri-
şimlerini sağlayarak kurumlar arası işbirliğini geliştirmek 
ve hızlandırmak,küresel düzeyde rekabet edebilir katma 
değeri yüksek ürün üretmelerini ve uluslararası düzeyde 
tanıtım ve pazar oluşturma çalışmalarını desteklemek 
yoluyla ilimizin sürdürülebilir ekonomik gelişmesine kat-
kıda bulunmaktır.

Projemizin Sonuçları :

1- Bölgemizde 4 kısımda yer alan 255 fabrikaya hizmet 
sağlayan ana omurganın güçlendirilmesi ve mevcut 100 
Km. fiber optik ağ altyapısına, 5. kısımdaki 55 fabrika ve 
dağıtım merkezleri arası fiber omurga için 35 Km. fiber 
optik ağın ilavesiyle toplam 135 Km’lik fiber optik ağ 
altyapısının oluşturularak «Bilişim ve Haberleşme Plat-
formu» nun donanım altyapısının en az 310 işletmeye 
hizmet sağlayacak kapasiteye ulaştırılması hedeflenmiş-
tir. Bölgemizdeki işletmeler arası iletişim ve işbirliğinin 
hızlandırılarak, zaman kayıplarının en aza indirilmesi ve 
«Bilgi Güvenliği» nin artırılması.

2- Bilişim Teknolojilerini kullanarak zamandan mekandan 
bağımsız olarak sanayicilerimizi, üreticilerimizi müşteri 
ve birbirleri ile buluşturan , eğiten ve iş hacmini arttıran 
yenilikçi bir platformdur. ( www.sanalosb.com.tr ) -Sanal 
Fuar Modülünde hali hazırda bölgemizde faaliyet göste-
ren 300’e yakın firmalarımızın kabiliyetlerini ürünlerini 
teknolojilerini tanıtmaya imkan sağlayan Pazar payını 
arttıran , istenilen zamanda ve yerde erişilebilen ve katı-
lına bilen bir interaktif fuar alanı oluşturulmuştur.

-E-eğitim ve E-Ticaret modüllerinde ise yine zamandan 
ve mekandan bağımsız olarak bölgemiz dahilinde faali-
yet gösteren firmalarımızın ticaret yapabilmelerine ola-
nak sağlayan ve yine firma çalışanlarının istedikleri her 
an eğitim alabilmelerine olanak sağlayan ve uluslararası 
arenada gerçekleşen yeniliklerden anında haberdar ola-
bilmelerini mümkün kılan bir sistemdir.

Hedef Sektör

MUHTELİF GIDA SANAYİ
UN VE UNLU MAMULLER
İPLİK DOKUMA ÖRME SANAYİ
KONFEKSİYON DERİ SANAYİ
ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ
KAĞIT ÜRÜNLERİ VE BASKI
PETROL VE KİMYA SANAYİ
KAUÇUK ÜRÜNLERİ SANAYİ
PLASTİK VE PLASTİK
CAM VE CAM ÜRÜNLERİ
YAPI ELEMANLARI İMALAT
HADDE VE BORU SANAYİ
DÖKÜM SANAYİ
DEMİR VE METAL İŞLERİ
ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALAT
FABRİKASYON METAL
MADENİ EŞYA SANAYİ
ELEKTRONİK SANAYİ
ELEKTRİK SANAYİ
EV VE OFİS ALETLERİ
ISITME VE İKLİMLENDİRME
GENEL AMAÇLI MAKİNA
MOTORLU KARA TAŞITLARI
SANAYİ VE İNŞAAT
ASANSÖR SANAYİ
MOBİLYA SANAYİ
İNŞAAT VE TESİSAT

Adresi : Gazi Teknopark C Blok No 121  
  Gölbaşı/ANKARA

e-posta adresi : info@tiga.com.tr

Telefon : 0 312 473 82 87

24ANKARA SANAYİ ODASI
ANKARA SANAYİ ODASI 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Adem Ali Yılmaz

Firma Logosu : 

(Mümkün olduğunca yüksek çözünürlükte firmanızın logosunu ekleyiniz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüşmek İstediğiniz Firmalar : 
(Projenizin gelişmesi için görüşmek istediğiniz 5 firma ve varsa ilgili departman 
isminizi yazınız.Bu firmalar Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Ofisi tarafından davet 
edilecektir.) 
Firma 1           - Gazi Üniversitesi 
Firma 2           - Ankara Ticaret Odası 
Firma 3           - Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
Firma 4 
Firma 5 

Prototip veya İş Fikri Fotoğrafı : 

(Projenizi anlatan veya prototipinizi gösteren bir resim veya teknik çizim v.b.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİBER OPTİK ALTYAPI PROJESİ 

 

 

 

 

Prototip veya İş Fikri Fotoğrafı : 

(Projenizi anlatan veya prototipinizi gösteren bir resim veya teknik çizim v.b.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİBER OPTİK ALTYAPI PROJESİ 

 

 

 

 

Prototip veya İş Fikri Fotoğrafı : 

(Projenizi anlatan veya prototipinizi gösteren bir resim veya teknik çizim v.b.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİBER OPTİK ALTYAPI PROJESİ 
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Projenin Adı

VIGENOS PLUS - Ankara Genetik Veri Analiz ve Karar 
Destek Merkezi

Proje Özeti

Projemizde Microsoft Windows işletim sistemine sahip 
server ya da kişisel bilgisayar üzerinde çalışan, çok çe-
kirdekli işlemci teknolojisinden faydalanan bir .NET uy-
gulaması hazırlanmıştır. Bu teknoloji yardımıyla sağlık 
sektöründe, tıbbi genetik alanında gen haritalamaya 
yönelik çalışmaları kolaylaştırarak, özellikle ülkemizde 
sık görülen akraba evlilikleri kaynaklı kalıtsal hastalıkların 
tanı ve tedavisinde çözüme yardımcı olabilecek nitelik-
te analizler yapabilen bir yazılım ürünü oluşturulmuştur. 
Proje çıktımız, genetik araştırmaların ihtiyaç duyulan veri 
analizi aşamasında araştırmacılarımızın oldukça yüksek 
fiyatlarla yurt dışından edinmek durumunda kaldığı ürün 

veya hizmeti sunabilecek niteliktedir. Ayrıca, ürünümüz 
kullanılarak elde edilecek bulguların dinamo etkisiyle 
yan sektörlerde fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
Örneğin, ürünümüzün girdi olarak kullanılmasıyla elde 
edilecek tanı kitleri sayesinde kalıtsal hastalıkların erken 
teşhis ve tedavisine dönük çığır açıcı iyileşmeler sağla-
nabilecektir. Bu durumda hastaların daha hızlı ve başa-
rılı bir tedavi süreci yaşayabilmeleri ve bunu da daha az 
maliyetle yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Satışının 
yanısıra, ürünümüzün proje personelimizce kullanılarak 
firmamıza, Türkiye’deki veya yurt dışındaki araştırma-
cıların, araştırma merkezlerinin talep ettikleri hizmeti 
sunan bir biyoinformatik merkezi niteliğini kazandırma-
sıyla, başkentimize de bilimsel ve ticari değer katması 
beklenmektedir.

Hedef Sektör

Sağlık (Genetik)

25
Dr. Serkan Kaygın

Dr. Serkan Kaygın

Adresi : ODTÜ Teknokent Silikon Blok ZK:16  
  ANKARA

e-posta adresi : info@hemosoft.com

Telefon : 0 312 210 10 86 - 210 18 63

Hemosoft Bilişim 
Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti

II. yenilikçi ankara
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EMT Elektronik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Projenin Adı

“Yeni Nesil Nem Alma Kabini”

Proje Özeti

Halihazırda üretimi ve satışı yapılan “ Nem Alma Kabinle-
rinde de ağırlıklı olarak  nem alma fonksiyonu bulunmak-
tadır. 2006 yılından bu yana, müşteri istekleri doğrultu-
sunda “nem alma kabinine” bazı ufak özellikler eklenmiş 
olup;  yeni üründe (Yeni Nesil Nem Alma Kabini) mevcut 
üründen farklı olarak Isıtma – Soğutma – Nemlendirme – 
Aydınlatma -  Azotlu kullanım gibi önemli fonksiyonlar 
eklenecektir. Dokunmatik ekranlı, çok renkli yeni kontrol 
paneli, gelişmiş Datalogger, gelişmiş haberleşme özellik-
leri de bu arada eklenmiş olacaktır. Bu özelliklerin özel 
geliştirilen ve ürünün içerisine gömülen işletim sistemi 

ve bu iş için geliştirilen bilişim yazılımı marifetiyle de-
netlenmesidir. Yazılım: Full GUI, IP tabanlı olup, e-mail ve 
SMS gönderme özelliklerine sahip olacaktır.

Hedef Sektör

Sağlık Sektörü: Kan Saklama Dolapları, İlaç ve Aşı sak-
lama
Tarım: Tohum koruma ve saklama
Otomotiv ve Beyaz Eşya Üretim: Test ortamı 
Elektronik Üretim Sektörü: Test ve saklama ortamı
“Yeni Nesil Nem Alma Kabini”; başvuru dosyasındaki bil-
gilendirme yapılan ilgili sektörler/ pazar ile birlikte çok 
özel bir amaca da hitap edecektir. Bu ürün çevresel ve 
iklim özelliklerinin simüle edilebildiği bir test ortamı (ka-
bini) olarak da kullanılabilir.

Adresi : 1333.sokak no:5, 06640, Öveçler/  
  ANKARA

e-posta adresi : emt@emt.com.tr

Telefon : 0312-472 20 60

26EMT Elektronik
EMT Elektronik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
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Projenin Adı

MİKROBİYOLOJİK EKİM PROSESLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN 
ROBOTİK SİSTEMİN (ROMES’in) PROTOTİP İMALATI

Proje Özeti

Proje kapsamında kullanılan teknolojiler ;

Robotik, yapay görme, ileri mekatronik sistemler, yazılım, 
end. Yazılım, raporlama veritabanı vs. Romes, mikrobiyo-
lojik tanı ve tahlillerin sayısını ve doğruluğunu arttırılma-
sınsa, maliyetlerinin azaltılmasında, sıkıcı, bıktırıcı, yorucu 
ekim proseslerinin romes tarafından gerçekleştirilmesi 
ile uzman personelin daha etkin laboratuvar faaliyetle-
rine katılabilmesinin sağlanmasında, tüm mikrobiyolojik 
tahlil sonuçlarında hataya mazuriyet yaratan tüm mik-
robiyolojik analiz hatalarının %100’e yakın oranda önüne 
geçilmesinde, mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışan 

teknisyen ve laborantların mesleki hastalık riks grupla-
rından çıkarılmasında, mikrobiyolojik ekim işlemleri için 
yeni yöntem ve tekniklerin uygulanabilirliğinin sağlan-
masında böylece yeni analiz türlerinin elde edilmesinde 
veya mevcut analizlerin iyileştirilmesinde, gıda ve ilaç 
endüstrisinde mikrobiyolojik analizlerin yapılmasında 
kullanılabilecektir.

Romes’in öncelikle kalkınma bölgesinden başlayarak milli 
sınırlar içinde geniş bir pazara yayılacağını ve orta va-
dede asya, avrupa ve amerika pazarına planlı ihracatının 
yapılması ile ileri teknoloji laboratuvar otomasyonu ve 
cihazları pazarında ülkemize ve bölgemize katma değer 
sağlayacağını düşünmekteyiz.

Hedef Sektör

Medikal, gıda, kozmetik, ilaç, arge, eğitim

27
A. ALİ ŞEN

Dr. Serkan Kaygın

Adresi : Ostim Mah. Alınteri Bulvarı S.S.  
  Gül-86 Toplu İşyerşeri   
  Yapı Kooperatifi 1151. Sok. No: 1/76  
  Ostim/ANKARA

e-posta adresi : info@intecro.com.tr

Telefon : 0 541 398 99 22

INTECRO ROBOTİK 
INTECRO ROBOTİK, OTOMASYON, ARGE, MÜHENDİSLİK, MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

II. yenilikçi ankara



31

Gülşah Sönmez

Projenin Adı

Hızlı Ureaz Testi

Proje Özeti

Proje kapsamında üretilmesi hedeflenen Hızlı Ureaz Tes-
ti; mide mukozasından alınan biyopsi örneklerinde üreaz 
aktivitesine dayanarak Helicobacter pylori’ nin varlığı-
nın gösterilmesini sağlayan bir test kitidir. Proje hede-
fi, hasta başında çalışılıp hızlı sonuç almaya yönelik bir 
test araştırma ve geliştirmesini yapmak ve sonrasında 
bu ürünü ticari formata sokarak gerekli belgelendirme 
işlemlerini tamamlayarak pazara sunmaktır. Proje hedefi, 
üniversite sanayi işbirliğini sağlayarak, yoğun olarak it-
hal ürün tabanlı yapılan bu testin Türkiye’de üretilmesini 
gerçekleştirmektir.

Proje hedefi, geliştirilecek olan yeni ve orijinal formülü 
sayesinde;

• oda sıcaklığında muhafazası mümkün olan

• piyasada mevcut diğer tüm üreaz testlerinden hızlı ça-
lışan bir test geliştirmektedir.

• kısa inkübasyon süresi ve reaktif ekleme gerektirme-
yen test metodu

• renklenmesi kolaylıkla yorumlanan

• maliyet avantajı olan,

• basit ve kolay kullanımı olan

• Helicobacter pylori saptamada özgüllüğü ve duyarlılığı 
yüksek

bir test kiti geliştirmektir.

Hızlı Üreaz Testi, insanlarda Helikobakter pilori bakteri-
sinden kaynaklanan gastrointestinal rahatsızlıkların teh-
şisini renk değişimi metodu ile bir saat içinde belirleyen 
tanı kitidir.

Trimaris HelikoBAK®;  üre, bakteriyosit, bakteri hücre 
duvarı parçalıyıcı ajan ve bir çeşit pH renk indikatörü içe-
ren jel formunda bir karışımdır. Gastrik mukosadan alınan 
biyopsi örneği, kasetlerdeki kuyucukların içine doldurul-
muş yeryukarıda belirtilen  jelimsi yapı içerisine yerleşti-
rilir. Eğer biyopsi örneği H. pylori içeriyorsa, hücre duvarı 
parçalanan bakterilerden ortama üreaz enzimi salınır. 
Ortamdaki üreaz enzimi, jelimsi yapı içerisindeki üreyi yı-
karak ortamın pH’ın artmasına ve pH indikatörünün renk 
değiştirmesine neden olur. Böylece jel, sarı renkten par-
lak kırmızı veya pembe renge doğru değişmeye başlar.

Trimaris HelikoBAK® 2 – 8 °C’de saklanmalıdır ve koşul-
larda saklandığı taktirde 12 aylık bir saklama ömrü vardır. 
Tüm fonksiyonel özelliklere sahip Trimaris HelikoBAK®  
sarı renkli olmalıdır.

Kullanılan testler ithal olup yerli bir ürünle bu sık görülen 
hastalığın teşhisi mümkün olacaktır.

Hedef Sektör

Tüm hastaneler, gastroentereloji klinikleri ve muayene-
haneleri.

Adresi : Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 6.  
  Sok No:6/A Sokullu Çankaya/ANKARA

e-posta adresi : info@bome.com.tr

Telefon : 0 312 479 33 30 

28Bome Sanayi Ürünleri
Bome Sanayi Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi
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Projenin Adı

‘Protez Ekipmanları Üretimine İleri Kompozit, Silikon Dol-
gu Ve Biyouyumlu Malzeme Teknolojileri’

Proje Özeti

Bu projenin genel amacı da Ankara Kalkınma Ajansı tara-
fından belirlenen Bilişim ve sağlık teknolojileri alanların-
daki işletme ve kuruluşların ürün, süreç, organizasyon ve 
pazarlama kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma 
değeri yüksek teknoloji üretmeleri önceliği kapsamında 
medikal sektörde tedavi amaçlı olarak kullanılan ortez/
protez tipi ürünlerin hammaddelerinin daha ileri teknoloji 
kullanımı gerektiren malzemeler kullanılarak üretilme-
sidir. Projenin özel amacı ise yine projenin genel amacı 
doğrultusunda, bu proje kapsamında protez ve ortezlere 
ilişkin mekanik sistemlerin tasarlanmasında ileri düzey 
kompozit malzeme olan polimer matris kompozitlerinden 
protez ve ortez alt ekstremite parçaları geliştirilecektir. 
İnsan vücudunun biyomalzeme olarak kullanılan metaller 
için oldukça korozif bir ortam olmasından dolayı protez 
ve ortez için önemli bir biyomalzeme olan kompozit 
malzemeden protez ve ortez alt ekstremite parçaları-
nın geliştirilmesi oldukça önemlidir. Böylece günümüzde 
en başarılı ve uygulama alanı çok geniş bir o kadar da 
kompleks olan malzeme çeşidi kullanılarak, daha daya-
nıklı, daha hafif, daha uzun ömürlü ve daha ergonomik 
malzemeler kullanılarak ürün tasarlanıp, üretilmiş olacak-
tır. Polimer matris kompoziti oluşturulurken, cam fiber, 
karbon, aramid ve polietilenin birleştirilmesi, ayrıca ter-
moset polimer veya termoplastiklerle matris malzeme-
ler oluşturacak biçimde karıştırılır. Fiber konfigürasyonu 

veya mimarisi ve fiber yüzey işlemesi kompozitin sağ-
lamlığının ve son içeriğinin belirlenmesinde önemli fak-
törlerdendir. Bunun ötesinde polimer matris kompozitler 
metal veya seramikle karıştırılarak farklı tipte ve çok özel 
amaçlı ürünler elde edilebilir. Oldukça kompleks işleme iş-
lemleri, termoset reçineleri, termoplastikler, elastomerler 
ve kompozit sistemlere uygulanırlar ve de buna göre 
işleme yapılır. Buna ek olarak, yine söz konusu protez/
orteze ilişkin komponentlerde kullanılan çelik türü mal-
zemelerden titanyum uyumlu malzemelere geçiş yapı-
lacaktır. Ayrıca ürünün tasarımı aşamasında da protezin 
konforunu artırmaya yönelik uygulamalar da geliştirile-
cektir. Kısacası oldukça ileri teknoloji gerektiren imalat 
yöntemlerinin kullanılmasını gerektirirken bir yandan da 
katma değeri yüksek ve rekabetçi ürünleri bu projeyle 
birlikte tasarlamak ve üretmek mümkün olmaktadır. An-
kara bölgesi için belirlenen “Yenilikçi ve bilgi yoğun ürün-
lere yönelik proje, patent, faydalı model ve endüstriyel 
tasarım sayısının artırılması ve bunların ticarileştirilmesi 
sağlanacaktır.” Hedefiyle birebir örtüşmektedir. Ayrıca 
ürünün üretiminden sonraki aşamalarda dış pazarda da 
kendine iyi bir yer edinmesi ve bunu sağlamak amacıy-
la ilgili pazarlama stratejilerinin geliştirilmesiyle birlikte 
yine bölge için belirlenen “İleri teknolojiye dayalı ürünle-
rin Ankara’nın ihracatındaki payını artıracak ve bölgenin 
teknoloji merkezi imajını güçlendirecek tanıtım faaliyet-
leri yaygınlaştırılacaktır.” Bir başka hedefe de ihracat artı-
şına katkı sağlamak suretiyle fayda sağlayacaktır.

Hedef Sektör

Protez ve Ortez uygulaması(hasta üzerinde imalat) yapan 
firmalar.

29
İLHAN ŞAHİN

İLHAN ŞAHİN

Adresi : 1940 CAD. 1237 SK. NO:41 İVEDİK  
  OSB/ANKARA

e-posta adresi : proted@proted.com.tr

Telefon : 0 312 394 75 75

PROTED PROTEZ 
PROTED PROTEZ ORTEZ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ LTD. ŞTİ.

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Ankara Bölgesi Sağlık, Sağlık Bilişim ve Savunma Sektör-
leri Arası Bilgi Paylaşım ve İşbirliği Platformu Geliştirme 
Projesi (S2B Platformu Geliştirme Projesi)

Proje Özeti

Projenin; Ankara’da yerleşik savunma sanayii şirketlerin-
de, ArGe, teknoloji, mühendislik ve yenilik alanlarındaki 
mevcut bilgi birikiminin, bölgede sağlık teknolojileri ve 
sağlık bilişim teknolojileri alanlarında çalışan şirketlere 
yaygınlaştırılması yoluyla, bu şirketlerin bölgesel, ulusal 
ve uluslararası ölçekte rekabet gücünü artırmaya ve sür-
dürülebilir gelişmelerini hızlandırmaya katkıda bulunması 
hedeflenmektedir.

•Ankara bölgesindeki sağlık teknolojileri ve sağlık bilişim 
teknolojileri alanlarında çalışan şirketler ile savunma sa-
nayii şirketleri, ilgili üniversiteler ve araştırma kuruluşları 
arasında, bilgi paylaşımı ve işbirliği platformunun oluş-
turulması, işbirliği kültürünün gelişimi ve mevcut bilgi ve 
teknolojinin daha geniş bir alanda kullanımın sağlanması.

•Savunma sanayiindeki ArGe, teknoloji ve yeni ürün ge-
liştirme, mühendislik, üretim, ürün desteği ve yönetim 
süreçleri ile, pazarlama ve organizasyon alanlarındaki en 
iyi uygulamaların, sağlık teknolojileri ve sağlık bilişim tek-
nolojileri alanlarında çalışan şirketlere tanıtılması ve şirket-
lerin, bu uygulamaları yenilikçiliği desteklemek amacıyla 
nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri;

•Sektörler arasında işbirliği ile ortak projelerin geliştirilme-
sine aracılık edilmesi,

•Savunma ve sağlıkta çift amaçlı (dual-use) kullanılabile-
cek teknolojiler ile özel mühendislik uzmanlık alanlarında 
(güvenilirlik, emniyet, EMC, vb.) ortaklaşa gerçekleştirile-
bilecek çalışmaların ve proje konularının belirlenmesi he-
deflenmektedir.

Hedef Sektör

Savunma Sanayi
Sağlık ve Sağlık Bilişim Sektörü
Araştırma Merkezleri, Üniversiteler ve Teknoloji Geliştir-
me Bölgeleri

Adresi : Hacettepe Teknokent A.Ş. Hacettepe  
  Üniversitesi Beytepe Kampusu, 1.  
  Ar-Ge Binası 06800-Beytepe/ANKARA

e-posta adresi : info@hacettepeteknokent.com.tr

Telefon :  0(312) 297 71 62
  0(312) 297 71 63
  0(312) 297 60 92

30Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
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Projenin Adı

6-eksen Robotlar İçin Son İşlemci ve Simülasyon Verifi-
kasyon Yazılımlarının Geliştirilmesi

Proje Özeti

Firmamız, ülkemizde talaşlı imalat sanayine dönük yerli 
yazılım çözümleri üretmeye odaklanmış tek firmadır. Bu 
kapsamda geliştirdiğimiz CNC tezgâhlar için son işlemci 
(post processor) yazılımı ürünümüz MANUSpost, firmala-
rın CNC tezgahlarını çok daha verimli kullanmalarını sağ-
lamaktadır. MANUSpost, son 4 yıl içerisinde genişleyen 
bir kullanım sahasına yayılarak, ülkemizde en çok tercih 
edilen CNC son işlemci çözümü olmuştur ve sektördeki 
birçok firma tarafından yaygın bir şekilde kullanılmakta-
dır. MANUSpost’a yurt dışından da talepler gelmekte ve 
ihracatı yapılmaktadır. İkinci ar-ge projemiz olan, TÜBİTAK 
desteği ile geliştirdiğimiz “Çok Eksenli CNC Tezgahları için 
Simülasyon Verifikasyon Yazılımı” projesi de, ülkemizde 
bu amaçla geliştirilen ilk ve en kapsamlı proje olup,  ba-
şarı ile tamamlanmıştır. Bu proje sonucunda ortaya çıkan 
ikinci ar-ge ürünümüz MANUSsim’in de, hem yurtiçi, hem 
yurt dışı satış faaliyetlerine başlanmıştır.

Süreç içerisinde firmamıza CNC tezgahlarına ek olarak, 
6-eksenli endüstriyel robot sistemleri ile de talaşlı ima-
lat, lazer kesim, su jeti kesimi yapabilmek için talepler 

gelmeye başlamıştır. Otomotiv, seramik, döküm kalıp-
çılık, kompozit, gemi inşaa, mobilya, heykel işleme gibi 
çok farklı sektörlerden firmalar, ürünlerinin imalatı için 
robot kullanmak istemektedirler. Bunun nedeni, 6-eksen 
robotların, çok eksenli CNC’ler ile kıyaslandığında, ciddi fi-
yat avantajına sahip olması ve robotların hareket kabili-
yetlerinin, çok eksenli CNC’lere göre daha fazla olmasıdır. 
Özellikle büyük kesme kuvvetleri gerektirmeyen üre-
timlerde, robotla üretim, esneklik ve maliyet açısından 
büyük avantajlar sağlayabilmektedir.

CNC sistemlerinde olduğu gibi 6-eksen robotların çalıştı-
rılması için de son işlemci yazılımlarına ihtiyaç vardır. An-
cak, bu tür robotların serbestlik derecelerinin fazla olması 
sebebiyle, sadece son işlemci kullanarak bu tür robotları 
verimli çalıştırmak, çok zor ve ayrıca son derece tehlikeli-
dir. Son işlemci yazılımlarına ek olarak, robot simülasyon 
yazılımlarını da kullanmak zorunludur. CNC son işlemci ve 
simülasyon doğrulama yazılımları geliştirirken kazandığı-
mız bilgi birikimimizi ve tecrübemizi de kullanarak, robot 
sistemleri için etkileşimli, özelleşmiş robot son işlemci ve 
simülasyon yazılım projesini geliştirdik.

Hedef Sektör

Talaşlı imalat, lazer kesim, su jeti ile kesim, parlatma (po-
lishing), kaplama faaliyetleri gerçekleştiren bütün imalat 
sektörleri

31
Ender CENGİZ

Ender CENGİZ

Adresi : Hacettepe-İvedik OSB Teknokenti  
  1368. Cad. (Melih Gökçek Bulvarı)  
  No:61 3. Kat Ofis No: 10 İvedik  
  06370 ANKARA

e-posta adresi : info@manusncsoft.com

Telefon : 0 312 2101 814

Manus Yazılım 
Manus Yazılım Makina Elektronik Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Tek Kullanımlık Girişimsel Basınç Ölçme Aleti Ticarileştir-
me ve Organizasyonel Yenilik

Proje Özeti

Proje ile firma bünyesinde Ar-Ge çalışmaları tamamlan-
mış olan “tek kullanımlık girişimsel basınç ölçme aleti”nin 
ticarileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje ile ayrıca bilgi 

sistemleri kullanımının üst düzeye çıkarılarak firma orga-
nizasyon kabiliyetinin yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi 
ve daha etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Böylece, Ankara’nın bölgesel, ulusal ve uluslararası öl-
çekte rekabet gücünü katma değeri yüksek sağlık tek-
nolojileri alanındaki yatırımlarla artırmak ve sürdürülebilir 
gelişmeyi hızlandırmak genel hedefine katkıda bulunmak 
amaçlanmaktadır.

Adresi : Ergazi Mah. Gersan Sanayi Sitesi  
  2307.Sokak No:92 Yenimahalle- 
  ANKARA

e-posta adresi : info@disposet.com

Telefon :  0 312 256 26 06

32Disposet Tıbbi
Disposet Tıbbi Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Servet Kürümoğlu

Servet Kürümoğlu

 
 
 
 
Hedef Sektör  
Ürününüzün satışında pazar olarak hedeflediğiniz sektörler 
 
 
 
 
  
İletişim Bilgileri 
Firma adresi: Ergazi Mah. Gersan Sanayi Sitesi 

2307.Sokak No:92 Yenimahalle-ANKARA 
Firma e-posta adresi: info@disposet.com 
Girişimcinin telefon numarası:  312 256 26 06 
 
 
Girişimcinin Resmi  
 
(Mümkün olduğunca yüksek çözünürlükte vesikalık resim) 
 

 
 
 
Firma Logosu  
 
(Mümkün olduğunca yüksek çözünürlükte firmanızın logosunu ekleyiniz) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Hedef Sektör  
Ürününüzün satışında pazar olarak hedeflediğiniz sektörler 
 
 
 
 
  
İletişim Bilgileri 
Firma adresi: Ergazi Mah. Gersan Sanayi Sitesi 

2307.Sokak No:92 Yenimahalle-ANKARA 
Firma e-posta adresi: info@disposet.com 
Girişimcinin telefon numarası:  312 256 26 06 
 
 
Girişimcinin Resmi  
 
(Mümkün olduğunca yüksek çözünürlükte vesikalık resim) 
 

 
 
 
Firma Logosu  
 
(Mümkün olduğunca yüksek çözünürlükte firmanızın logosunu ekleyiniz) 
 

 
 
 
 



36

Projenin Adı

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Potansiyelinin 
Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi Pro-
jesi

Proje Özeti

Projenin amacı, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
(TGB) potansiyelinin tespit edilmesi, harekete geçirilme-
si, Ankara’nın teknoloji merkezi imajının tanıtılması ve 
TGB’ler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu arttırarak, 
TGB’lerin oluşturacağı kalıcı işbirliğinin kurumsal kimlik 
kazanmasıdır. Proje ile bölgesel kalkınmada işbirliğinin ve 
bölgesel entelektüel sermayenin önemi konusunda far-
kındalık uyandırılması ve teknoparklar arası kalıcı yöneti-
şim ve işbirliği modelinin benimsenmesi hedeflenmekte-
dir. Bu çerçevede, Ankara TGB’lerinin tanıtımına yönelik 
ortak web platformu ve çeşitli görsel tanıtımmalzeme-
lerinin hazır hale gelmesi ve proje sonrasında da devam 
etmesi açısından ortak çalışma grupları metodolojisinin 
yerleştirilmesi planlanmaktadır. Sonuç olarak proje ile 

Ankara’nın teknoloji merkezi olma konusunda marka de-
ğerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın ‘Yenilikçi Uygulamalar Mali 
Destek Programı 2011’ kapsamında desteklediği Pro-
je kapsamında, Ankara’da yer alan Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin (TGB) potansiyelinin tespit edilmesi, hare-
kete geçirilmesi, Ankara’nın teknoloji merkezi imajının 
tanıtılması, TGB’ler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun 
arttırılması ve TGB’lerin oluşturacağı kalıcı işbirliğine ku-
rumsal kimlik kazandırılması hedeflenmektedir. Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) koordinasyonunda 
yürütülen 12 aylık projenin ortakları; Bilkent Cyberpark, 
Ankara Üniversitesi Teknokent, Gazi Teknopark, ODTÜ 
Teknokent, Hacettepe Teknokent ve Ankara Sanayi 
Odası’dır.

Hedef Sektör

Talaşlı imalat, lazer kesim, su jeti ile kesim, parlatma (po-
lishing), kaplama faaliyetleri gerçekleştiren bütün imalat 
sektörleri

33
Dr. A. Hakan ÖZDEMİR (TTGV adına, Proje Yöneticisi)

Dr. A. Hakan ÖZDEMİR 
(TTGV adına, Proje Yöneticisi)

Adresi : TTGV, Cyberpark Cyberplaza B Blok  
  Kat:5-6 06800 Bilkent / ANKARA

e-posta adresi : ahozdemir@ttgv.org.tr

Telefon : 0312 265 02 72

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – TTGV

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

İNTERNET TİCARETİNDE PAZARLAMA AĞI PROJESİ 
(ITAP)

Proje Özeti

Proje ile Türkiye’de perakende alışverişte internet kul-
lanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Proje sa-
yesinde ürün sahiplerine düşük maliyetli internet satış 
kanalı oluşturulmaktadır. İnternet ticaretinde aracı bir rol 
üstlenerek komisyon kazanma işinin katılımcılara tüm 
yönleriyle anlatıldığı bir eğitim ve seminerler dizisidir. 

Sermaya gerektirmeden bir istihdam alanına meraklı, he-
vesli, çalışkan girişimciler kazandırılması hedeflenmiştir. 
Yurt dışında çok  yaygın olarak kullanılan, bu yöntemin  
ülkemizin hızlı gelişimine katkı sağlanması hedeflenmiş-
tir. Proje bu amaçla yapılarak eğitimlere yönelik yazılım 
araçlarının geliştirilmesini, eğitim notlarının, web sayfa-
larının hazırlanmasını, eğiticilerin organize edilmesini ve 
gelir ortaklığı ağlarının onlarla buluşturulmesını kapsar. 

Hedef Sektör

Elektronik ticaret, online satışlar, internet gelir ortaklığı 
sistemi.

Adresi : Odtü Teknokent Galyum Blok Kat:2  
  No:22 Odtü ANKARA

e-posta adresi : usta@usta.com.tr • earslan@usta.com.tr

Telefon :  0 312 210 11 91

34USTA YAZILIM A.Ş.

2011 Yılı Mali Destek Programı

Başvuru Sahibi:
Argeme Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi

Toplam Bütçe: Destek Tutarı: Destek Oranı:
349.386,00 TL 174.693,00 TL %50,00

Projenin Uygulandığı Yer:
Ankara Merkez 

Proje Özeti:
Proje ile Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış ancak henüz tam olarak ticarileştirile-
memiş olan sağlık teknolojileri ve bilişim alanlarına yönelik güç kaynaklarının 
seri üretimine başlanarak ekonomiye yenilikçi bir ürün kazandırılması amaç-
lanmaktadır. 

Beklenen Sonuçlar:
-

ması.

artırılması.

70

Argeme Bilişim ve Sağlık  
Teknolojileri Alanlarına Yönelik 
Güç Kaynağı Ticarileştirme

Başarılı Projeler

2011 Yılı Mali Destek Programı 71

3

Başvuru Sahibi:
Usta Yazılım A.Ş.

Toplam Bütçe: Destek Tutarı: Destek Oranı: 
443.630,00 TL 173.015,79 TL %39,00

Projenin Uygulandığı Yer: 
Teknokent 

Proje Özeti:
Proje ile Türkiye’de perakende alışverişte internet kullanımının yaygınlaştırılma-
sı hedeflenmektedir. Proje sayesinde ürün sahiplerine düşük maliyetli internet 
satış kanalı oluşturulmaktadır. 

Beklenen Sonuçlar:

idari karşılığının oluşturulması.

İnternet Ticaretinde Aracılı  
Pazarlama Ağı
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Projenin Adı

KURUMSAL PROJE-YENİLİK YÖNETİMİ YETENEKLERİ ÖLÇ-
ME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI GELİŞTİRME (PRO-
YEN) PROJESİ

Proje Özeti

Proje ile yenilikçi firmaların ve kurumların yenilik ve proje 
yönetimi yeteneklerinin, metodolojik araçlarla ölçme-
değerlendirmelerinin yapılması ve danışmanlık uygula-
ması ile yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Projenin hedefi 
ise; firma ve kuruluşların “proje yönetimi” ve “yenilik 
yönetimi” sürecine ilişkin yetkinliklerini saptamak ve ye-
nilikçi kapasitelerinin geliştirilmesi-iyileştirilmesi yönün-
de uygulama önerileri geliştirmesini sağlayacak “model 
araçların” geliştirilmesi; Ankara’daki teknopark firmaları 

ve kümeleşme yapılanması içinde olan yenilikçi firmalar-
da, yenilik süreci ve proje yönetimi konularında farkında-
lıklarının, bilgilenmelerinin sağlanması, gereksinimlerinin 
ve taleplerinin belirlenmesidir. 

Yenilikçi firmaların ve kurumların yenilik ve proje yöneti-
mi yeteneklerinin, metodolojik araçlarla ölçme ve değer-
lendirmelerinin yapılması ve danışmanlık uygulaması ile 
yükseltilmesine yönelik bütünleşik model geliştirilmesi.

Hedef Sektör

Ankara’ daki teknoparklarda yer alan, kümeleşme yapılan-
ması içinde olan yenilikçi firmalar ve OSB’ lerdeki özellikle 
bilişim ve sağlıkla ilgili sanayi ve hizmet sektöründe faali-
yet gösteren tüm kuruluşlar projenin hedef kitlesidir.

35

Adresi : TURGUT REİS CADDESİ NO: 33/1  
  MALTEPE/ANKARA

e-posta adresi : bitav@bitav.org.tr

Telefon : 0312 229 01 66

BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA VAKFI

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Taşınabilir Coğrafi Bilgi Sistemi

Proje Özeti

Projenin genel hedefi, farklı sektörlere hizmet eden ta-
şınabilir bir Coğrafi Bilgi Sistem (CBS) altyapısının oluş-
turulması, farklı sektörlerde yer alan kurumların coğrafi 
bilgi sistemi (CBS) ihtiyaçlarının sağlanması, masaüstü 
(Windows, Linux, MacOS) ve mobil (iOS Telefon ve Tab-
let, Android Telefonlar ve Tabletler, vs.) platform kar-
maşası arasında, plaform bağımsız bir CBS altyapısının 
geliştirilmesidir. Bu bağlamda, çeşitli kurumların kurum 
içi ve dışı coğrafi verilerinin paylaşabilmelerinin kolaylaş-
tırılabilmesi amaçlanmaktadır.

Böylece proje ile gelecek yıllarda gittikçe “de facto” yazı-
lım ekosistemine dönüşecek olan web dünyasına uygun 
yeni nesil CBS altyapısının diğer global oyunculardan 
önce geliştirilmesi ve sektörde henüz el değmemiş olan 
bu alanda önemli bir yer edinilmesi hedeflenmektedir.
Hedef Sektör

– Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemleri 

– Sınır Güvenliği Sistemleri

– E-Devlet Sistemleri

– Tapu ve Kadastro Yönetim Sistemleri

– Denizcilik Sistemler

– Komuta Kontrol Sistemleri

– Enerji Yönetim Sistemleri

– Telekomünikasyon Yönetim ve Planlama Sistemleri

– Ulaşım Yönetim ve Planlama Sistemleri

– Hava Trafik Kontrol Sistemleri

– Salgın Kontrol Sistemleri

– Suç İzeleme Sistemleri

– Lojistik Sistemleri

– Turizm Yönetim ve Planlama Sistemleri

– Gelir İzleme ve Analiz Sistemleri 

Adresi : MilSOFT Binası Odtu Teknokent  
  ANKARA

e-posta adresi : Milsoft@milsoft.com.tr

Telefon :  0 312 292 30 00

36Milsoft Yazılım Teknolojileri
Milsoft  Yazılım Teknolojileri A.Ş.

Öge Bozyiğit

Öge Bozyiğit
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Projenin Adı

ProKLT 3 Boyutlu Fotogrametrik Ölçüm ve Otomasyon 
Sistemi

Proje Özeti

Projede, yapılandırılmış aydınlatma ve kameralar kulla-
nılarak bir cismin üç boyutlu profili çıkartılmaktadır. Bu 
teknoloji, çıkartılan profilin bir “ideal profil” ile karşılaş-
tırılmasına olanak sağlamakta, böylece de üretilen bir 
parçanın spesifikasyonlara uygunluğunun test edilme-
sini sağlamaktadır. Bu işlemin hızlı yapılabilmesi saye-

sinde sistem üretim bantlarına entegre edilebilmekte 
ve %100 kalite kontrolü sağlayabilmektedir. Geliştirilen 
teknoloji benzerlerine göre çok daha düşük maliyetlidir 
ve kalite kontrol isterlerinin hızla arttığı otomotiv yan 
sanayi, yedek parça üretimi ve diğer imalat (plastik kalıp 
vs.) kollarında müşteri bulacak ve bu sektörlere de dünya 
çapında rekabet avantajı kazandıracaktır.

Hedef Sektör

Otomotiv Yan Sanayi
Kalıp İmalat
Kalite kontrol

37

Adresi : ODTÜ Teknokent İkizler Binası 
  A Blok Kat 1 No 8 Çankaya/ANKARA

e-posta adresi : promod@promod.com.tr

Telefon : 0 312 210 11 23

Promod Ar-Ge Yazılım

Promod Araştırma Geliştirme 
Promod Araştırma Geliştirme Yazılım Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Temel PC EKG Donanım ve Yazılımları

Proje Özeti

Projemiz kapsamında güncel elektronik komponentler, 
sayısal sinyal işlemcileri (DSP), gömülü tasarım araçları 
(firmware ve donanım geliştirme araçları) kullanılmak-
tadır. Bunlarla firmamızın ana ürünleri olan PC- EKG’lerin 
yeni nesil donanımları ve bunlara ilişkin yazılımların tasa-
rım, ar-ge ve geliştirmeleri yapılmaktadır. Tasarım süreci 
sonunda elde edilecek birimler ile, bugüne kadar üretim 
ve satışlarını yaptığımız PC- EKG ve Efor EKG sistemlerine 
ek olarak, Teletıp alanında kullanılabilecek farklı model 
ve konfigürasyonlarda EKG kayıt ve izleme cihazları üre-
tilecektir. Bu tür “teletıp” ürünleri sektörü yeni gelişen bir 
pazardır ve bu pazarda kaliteli ve amaca uygun ürünlerin 
ciddi yurtiçi- yurtdışı pazar şansları olacaktır. Proje kapsa-
mında Ar-Ge çalışmaları ile kablolu (USB girişli) ve kablo-

suz (BlueTooth, WiFi, bellek kartlı, GSM sistemlerini araç 
olarak kullanan) EKG ürünleri geliştirilmesi hedeflenmek-
tedir. Bu ürünler, kardiyoloji alanında teletıp uygulama-
ları için tamamlayıcı niteliğe sahip olurken, EKG süreçle-
rinde birer arabirim olarak görülebilecektir. Bu arabirimler; 
klasik ve bilinen standart ve efor EKG’si, Holter gibi uy-
gulamalar yanında, EKG olay kaydı (EventRecording), 
uzaktan izleme EKG’si gibi yaygın ve “evde bakım” için 
kullanılabilecek özel donanım tasarımına sahip olacaktır. 
Böylece bazı yenilikçi sağlık hizmetlerinin sunulması bu 
ürünün piyasaya sunulması ile beraber teşvik edilecektir. 
Proje kapsamında, ürünün tanıtım, pazarlama ve satış fa-
aliyetlerinin başlatılması ile beraber, toplam gelirlerimizin 
ve sağlık sektöründeki pazar payımızın artması amaçlan-
maktadır.

Hedef Sektör

Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda olmak üzere genel olarak 
sağlık sektörü: özel ve resmi sağlık kuruluşları. 

Adresi : Kardiosis Kardiyolojik Tanı Sistemleri  
  Ltd. Şti. ANKARA

e-posta adresi : fikret@kardiosis.com.tr

Telefon : 0312 210 1810

38Kardiosis Kardiyolojik Tanı Sistemleri
Kardiosis Kardiyolojik Tanı Sistemleri Ltd. Şti.

O. Fikret Küçükdeveci

O. Fikret Küçükdeveci
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Projenin Adı

Diş ve Omurilik İmplantı Üretim Projesi

Proje Özeti

Proje kapsamında eksik olan talaşlı imalat kabiliyetimi-
zin artılarak, kendi markamız ile implant  üreterek %100 
yerli üretim ile yıllık 2.000.000 TL ihracat, 3.000.000 TL 

iç pazar satışı hedefliyoruz. Proje ile bölgede eksikliği his-
sedilen medikal malzeme ( diş ve omurilik

implantı) üretim ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef Sektör

Üerünümüz sadece medikal (omurga cerrahisi) – ve ağız 
cerrahisi pazarında pazarlanabilir.
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Adresi : İ.O.S.B. Ağaç İşleri San. Sit. 1372. Sk.  
  No:31 06370 Ostim/ANKARA

e-posta adresi : info@mikronmakina.com

Telefon : 0 532 611 04 19

Sealahattin YILMAZ

Sealahattin YILMAZ

Mikron Makina 
Mikron Makina San. Tic. Ltd. Şti.

2011 Yılı Mali Destek Programı

Beklenen Sonuçlar:

araçları ile) EKG arabirimleri olmak üzere toplam 4 üründen oluşan yenilikçi 
bir ürün ailesi geliştirilmesi.

-
dam edilmesi.

Başvuru Sahibi:
Kardiosis Kardiyolojik Tanı Sistemleri Limited. Şirketi

Toplam Bütçe: Destek Tutarı: Destek Oranı:
321.258,00 TL 160.629,00 TL %50,00

Projenin Uygulandığı Yer: 
Ankara Merkez 

Proje Özeti:
Proje kapsamında Ar-Ge çalışmaları ile kablolu (USB girişli) ve kablosuz (Blu-
eTooth, WiFi, bellek kartlı, GSM sistemlerini araç olarak kullanan) EKG ürün-
leri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu ürünler, kardiyoloji alanında teletıp 
uygulamaları için tamamlayıcı niteliğe sahip olurken, EKG süreçlerinde birer 
arabirim olarak görülebilecektir. Bu arabirimler; klasik ve bilinen standart ve 
efor EKG’si, Holter gibi uygulamalar yanında, EKG olay kaydı (EventRecording), 
uzaktan izleme EKG’si gibi yaygın ve “evde bakım” için kullanılabilecek özel 
donanım tasarımına sahip olacaktır. Böylece bazı yenilikçi sağlık hizmetlerinin 
sunulması bu ürünün piyasaya sunulması ile beraber teşvik edilecektir. Proje 
kapsamında, ürünün tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerinin başlatılması ile 
beraber, toplam gelirlerimizin ve sağlık sektöründeki pazar payımızın artması 
amaçlanmaktadır.

76

TemelPc-Ekg Donanım ve  
Yazılımları

Başarılı Projeler

2011 Yılı Mali Destek Programı 77

Başvuru Sahibi:
Mikron Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Toplam Bütçe: Destek Tutarı: Destek Oranı: 
266.175,00 TL 133.087,50 TL %50,00

Projenin Uygulandığı Yer: 
Ankara Merkez 

Proje Özeti:
Proje ile bölgede eksikliği hissedilen medikal malzeme ( diş ve omurilik
implantı) üretim ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Beklenen Sonuçlar:

-
mesi.

Diş ve Omurilik İmplant Üretim 
Projesi 
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uygulamaları için tamamlayıcı niteliğe sahip olurken, EKG süreçlerinde birer 
arabirim olarak görülebilecektir. Bu arabirimler; klasik ve bilinen standart ve 
efor EKG’si, Holter gibi uygulamalar yanında, EKG olay kaydı (EventRecording), 
uzaktan izleme EKG’si gibi yaygın ve “evde bakım” için kullanılabilecek özel 
donanım tasarımına sahip olacaktır. Böylece bazı yenilikçi sağlık hizmetlerinin 
sunulması bu ürünün piyasaya sunulması ile beraber teşvik edilecektir. Proje 
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beraber, toplam gelirlerimizin ve sağlık sektöründeki pazar payımızın artması 
amaçlanmaktadır.
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TemelPc-Ekg Donanım ve  
Yazılımları

Başarılı Projeler

2011 Yılı Mali Destek Programı 77

Başvuru Sahibi:
Mikron Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Toplam Bütçe: Destek Tutarı: Destek Oranı: 
266.175,00 TL 133.087,50 TL %50,00

Projenin Uygulandığı Yer: 
Ankara Merkez 

Proje Özeti:
Proje ile bölgede eksikliği hissedilen medikal malzeme ( diş ve omurilik
implantı) üretim ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Beklenen Sonuçlar:

-
mesi.

Diş ve Omurilik İmplant Üretim 
Projesi 

2011 Yılı Mali Destek Programı

Beklenen Sonuçlar:
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Kardiosis Kardiyolojik Tanı Sistemleri Limited. Şirketi

Toplam Bütçe: Destek Tutarı: Destek Oranı:
321.258,00 TL 160.629,00 TL %50,00

Projenin Uygulandığı Yer: 
Ankara Merkez 

Proje Özeti:
Proje kapsamında Ar-Ge çalışmaları ile kablolu (USB girişli) ve kablosuz (Blu-
eTooth, WiFi, bellek kartlı, GSM sistemlerini araç olarak kullanan) EKG ürün-
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arabirim olarak görülebilecektir. Bu arabirimler; klasik ve bilinen standart ve 
efor EKG’si, Holter gibi uygulamalar yanında, EKG olay kaydı (EventRecording), 
uzaktan izleme EKG’si gibi yaygın ve “evde bakım” için kullanılabilecek özel 
donanım tasarımına sahip olacaktır. Böylece bazı yenilikçi sağlık hizmetlerinin 
sunulması bu ürünün piyasaya sunulması ile beraber teşvik edilecektir. Proje 
kapsamında, ürünün tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerinin başlatılması ile 
beraber, toplam gelirlerimizin ve sağlık sektöründeki pazar payımızın artması 
amaçlanmaktadır.
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TemelPc-Ekg Donanım ve  
Yazılımları

Başarılı Projeler

2011 Yılı Mali Destek Programı 77

Başvuru Sahibi:
Mikron Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Toplam Bütçe: Destek Tutarı: Destek Oranı: 
266.175,00 TL 133.087,50 TL %50,00

Projenin Uygulandığı Yer: 
Ankara Merkez 

Proje Özeti:
Proje ile bölgede eksikliği hissedilen medikal malzeme ( diş ve omurilik
implantı) üretim ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Beklenen Sonuçlar:

-
mesi.

Diş ve Omurilik İmplant Üretim 
Projesi 
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-
dam edilmesi.

Başvuru Sahibi:
Kardiosis Kardiyolojik Tanı Sistemleri Limited. Şirketi

Toplam Bütçe: Destek Tutarı: Destek Oranı:
321.258,00 TL 160.629,00 TL %50,00

Projenin Uygulandığı Yer: 
Ankara Merkez 

Proje Özeti:
Proje kapsamında Ar-Ge çalışmaları ile kablolu (USB girişli) ve kablosuz (Blu-
eTooth, WiFi, bellek kartlı, GSM sistemlerini araç olarak kullanan) EKG ürün-
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TemelPc-Ekg Donanım ve  
Yazılımları

Başarılı Projeler

2011 Yılı Mali Destek Programı 77

Başvuru Sahibi:
Mikron Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Toplam Bütçe: Destek Tutarı: Destek Oranı: 
266.175,00 TL 133.087,50 TL %50,00

Projenin Uygulandığı Yer: 
Ankara Merkez 

Proje Özeti:
Proje ile bölgede eksikliği hissedilen medikal malzeme ( diş ve omurilik
implantı) üretim ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Beklenen Sonuçlar:

-
mesi.

Diş ve Omurilik İmplant Üretim 
Projesi 

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Ankara Bilişim Sektörü İçin İşbirliği ve Kümelenme Plat-
foırmunun Geliştirilmesi

Proje Özeti

Proje kapsamında akademi ile firmaların online olarak bu-
luşmalarını sağlayacak bir paltform geliştirilmiştir.“Gelişim 
Vadisi” adını verdiğimiz bu platform, akademi ile sanayi 
arasında yapılan işbirliklerinde karşılaşılan sorunlar ve 
karşılıklı beklentilerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. 
Bu sorunların ve beklentilerin tespit edilmesi amacıyla 
akademisyen ve firma yetkilileri ile yaptığımız değerlen-
dirme çalışması bilgilerini baz alarak geliştirdiğimiz bu 
platform, akademisyenler ile firmaların birbirleri ile sis-
tematik bir şekilde iletişim kurmalarını ve yeni projeler 
geliştirmelerine olanak tanımakta, kişilerin ve firmaların 

kendilerini tanıtma ve çeşitli pazarlara açılmasını sağla-
maktadır. Ayrıca hukuksal çözüm de sunan bu platform 
aracılığıyla geliştirilen işbirliklerinde hukuki hakların ko-
runması daha standart bir hal kazanmaktadır. Öte yan-
dan akademisyenlerinin çeşitli projelere katılımını teşvik 
eden Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri de bu platform 
aracılığıyla akademisyenlerini ve üniversitelerini tanıtma 
şansı bulmaktadırlar.

Hedef Sektör

• Ar-Ge çalışmaları ile yenilikçi projeler geliştiren tüm 
üretim ve hizmet sektörlerindeki firmalar, 

• Kamu Üniversiteleri, 

• Özel Üniversiteler, 

• Üniversite – Sanayi İşbirliği Merkezleri

Adresi : Abdullah Cevdet sok. No:20/10  
  Çankaya/ANKARA

e-posta adresi :  info@sistem-ymm.com

Telefon : (0312) 442 20 40

40HN SİSTEM DANIŞMANLIK
HN SİSTEM DANIŞMANLIK DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

NECMİ ULUS-HÜSEYİN KARSLIOĞLU

NECMİ ULUS-HÜSEYİN KARSLIOĞLU
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Projenin Adı

2011 Mali Destek Programı Kapsamında yürütülen “An-
kara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi”

Proje Özeti

Proje ile, tüm dünyada hızla büyüyen Dijital Oyun ve Ani-
masyon Sektörlerinin mevcut durumunu ortaya çıkarmak, 
sektörlerle ilgili farkındalık yaratmak ve sektörlerin geliş-
mesine katkı sağlamaktır. ODTÜ Teknokent bünyesinde-
ki Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi 
(ATOM) Türkiye’nin ilk ve tek ön kuluçka merkezidir. Bu 
proje ile Ankara’nın sektörler özelinde bir çekim merkezi 
haline getirilmesi ve Dijital Oyun Kümesi oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Proje ile Teknopark A.Ş. Türkiye’nin ilk 
ve tek ön-kuluçka merkezi olan METUTECH-ATOM’ u ve 
Ankara’yı Dijital Oyun ve Animasyon sektörü özelinde bir 
çekim merkezi yapmayı hedeflemektedir. Ankara Dijital 
Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında 
METUTECH-ATOM Akademi’nin (MAA) kurulması ve bün-
yesinde gerçekleştirilecek eğitimlerin yapısı ve süreç-
leri düzenlenerek 2011-2012 döneminde METUTECH-
ATOM bünyesinde faaliyet gösteren oyungeliştiriciler, 
hedef grup katılımcıları arasından toplam 96 kişi sınıf 
içi ve online eğitimler alarak, sektörde nitelikli işgücü 
oluşturacak ve teknik donanıma sahip olacaklardır. Ge-
liştirilecek olan eğitim müfredatı ve eğitim süreçleri ile 
METUTECH-ATOM’un idari yapısı içerisinde proje sonra-
sında da kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürecek olan 
eğitim ayağını oluşturacaktır. Başta yeni kurulan firmalar 
olmak üzere yeni dijital oyun ve animasyon sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların uluslararası rekabet edebilir 
ve sürdürülebilir ticari hacmi olan yapılar haline getiril-

mesi için gerekli bilgi birikimini paylaşımı ve işbirliklerini 
sağlayacak araçların “İşbirliği Platformu” üzerinde geliş-
tirilmesi için mevcut METUTECH-ATOM web sitesi üze-
rinden erişim sağlanacağı, tüm sektör paydaşlarının aktif 
olarak kullanabileceği uluslararası oyun portalı kurularak, 
sektör paydaşları arasında işbirliği ve iletişim sağlayacak 
bir zemin oluşturulacaktır. Ayrıca, “Uluslararası Sosyal ve 
Mobil Oyun Çalıştayı” (Global Game Jam) etkinliği ger-
çekleştirilecektir ve uluslararası bir etkinlik olan “Game 
Developers Conference Europe 2012” (GDC) ve “Games-
com” fuarına katılım gerçekleştirilerek, uluslararası bir 
çalışmanın parçası olmanın yanı sıra, Türk oyun firmaları 
ürünleri tanıtılarak uluslararası işbirliği imkanlarıkurgula-
nacaktır.

Hedef Sektör

Dijital Oyun ve Animasyon Sektörleri
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Adresi : ODTÜ Teknokent İkizler Binası  
  Yönetim Ofisi ZK-1 ODTÜ/Çankaya/ 
  ANKARA

e-posta adresi : metutech@metutech.metu.edu.tr 

Telefon : 0 312 210 64 00

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, KOSGEB, ASO

Ortadoğu Teknopark A.Ş.

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Kaplumbo

Proje Özeti

Biz gameBra.in oyun ekibi olarak Fatih Projesi onayı kap-
samında geliştirdiğimiz 4 oyunumuzu ve bunun yanında 
yapım aşamasında bulunan ve oyun pazarına yönelik 

geliştirmekte olduğumuz oyunlarımızı sergilemeyi plan-
lıyoruz.

Hedef Sektör

AppStore

Google Play
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Adresi : ODTÜ Teknokent Galyum Blok Alt  
  Kat 15 Çankaya/ANKARA

e-posta adresi : info@gamebra.in

Telefon : 0546 826 97 97

Yunus AYYILDIZ

Yunus AYYILDIZ

gameBra.in 
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Projenin Adı

Medikal Ürünler Tasarım Merkezi

Proje Özeti

Proje kapsamında kurulan Medikal Ürünler Tasarım Mer-
kezi sektör firmalarına endüstriyel tasarım desteği vere-
rek yerli firmaların rekabet gücünü arttırmış ve yurtdışı 
pazarlarda başarılı olmaları için destek olmuştur. 

Medikal sektörüne özelleşmiş kurumsal endüstriyel ta-
sarım hizmeti açığını kapatarak çarpan etkisi yaratmıştır. 
Bir tek firmanın değil kümülatif olarak sektörde faaliyet 
gösteren tüm firmaların endüstriyel tasarım farkındalı-
ğını arttırmıştır. Sektör firmaları endüstriyel tasarım fa-
aliyetlerini ürün geliştirme süreçlerine dahil ederek ürün 
başına elde ettikleri katma değeri arttırmış ve karlılıkla-
rını yükseltmişlerdir. Proje ile sağlık teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren firmaların ürün geliştirme kabiliyetle-
rinin artması, geliştirilen ürünlerin Endüstriyel Tasarım 

Merkezi aracılığıyla özgün ürünlere dönüştürülerek ulus-
lar arası pazarlarda rekabet edebilirliğine katkı sağla-
nacaktır. Proje ile ülkemizde ilk olan Merkez, Ankara’nın 
tıbbi cihaz tasarım ve üretim üssü olma hedefine hizmet 
etmektedir.Öte yandan proje, sağlık teknolojileri ala-
nında yenilikçi bilgi yoğun ürünlerin geliştirilmesinde, 
endüstriyel tasarım, faydalı model ve patent teminine 
yönelik çalışmalarla bire bir ilintilidir ve temel faaliyeta-
lanını oluşturmaktır.

Projenin nihai hedefi merkez bünyesinde yeni ürünler 
geliştirilmesi ve bu ürün geliştirilme süreçlerinin belge-
lenerek sektördeki firmaların kendi tasarım süreçlerine 
entegre edilmesidir. Bu sayede arkadan gelerek taklit 
eden değil özgün katma değeri yüksek ürünler geliştiren 
firmalar öne çıkarılacaktır.

Hedef Sektör

Yurtiçi ve yurtdışı medikal sektör

43

Adresi : Söğütözü Caddesi No:43, Oda:2100,  
  Söğütözü, 06560 ANKARA

e-posta adresi : metutech@metutech.metu.edu.tr 

Telefon : 0 312 292 45 50

Yrd. Doç. Dr. Aydın ÖZTOPRAK

Yrd. Doç. Dr. Aydın ÖZTOPRAK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Medikal Ürünler 
Tasarım Merkezi

II. yenilikçi ankara
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BİAS ELEKTRONİK
BİAS ELEKTRONİK MEKANİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

Şükrü Uğur Acar

Şükrü Uğur Acar

Projenin Adı

Hibrid Servo Mekanik Pres

Proje Özeti

Yeni özelliklere sahip 2 serbestlik dereceli mekanizması 
olan, hibrid pres sistemi geliştirilmiştir. Volan ve servo 
motor tarafından eş zamanlı olarak sürülen sistem, di-
ğer pres sistemlerine göre üstün ve benzersiz özellikler 
taşımaktadır.

Hedef Sektör

Sac şekillendirmenin ihtiyaç olduğu tüm sektörler: Oto-

motiv, beyaz eşya, elektrik/elektronik, inşaat, ev gereç-
leri, ısıtma/soğutma vb.

Adresi : Odtü Teknokent Silikon Binası BK-36

  ANKARA

e-posta adresi : uacar@bias.com.tr

Telefon : 0 312- 210 18 88

44



48

Projenin Adı

ANKARA KENT MÜZESİ

Proje Özeti

Bu proje ile Ankara’nın bileşenlerini oluşturan farklı dokula-
rın ve kimliklerin, tarihsel süreçlerin ve kentin konumunun 
araştırılması, belgelenmesi ve değerlendirilmesini sağlaya-
rak kentlide Ankara ve tarihi konusunda bilinç oluşturmak, 
Ankara’nın kentsel karakterine ve kozmopolit yapısına uy-

gun bir kent müzesini oluşturmak, Ankara’da müze-toplum 
ilişkisi bakımından sosyokültürel ihtiyaçlaAnkara’ra cevap 
verebilmek, kent müzesinin bulunduğu bölge ve çevresin-
de “kültür turizmini” bir araç olarak kullanarak ekonomik 
bakımdan bir çekim merkezi oluşturmak ve istihdamın art-
tırılmasını sağlamak, Ankara tarihi ile ilgili çalışmalar yapan 
diğer kurumlarla işbirliği kurmak ve bu amaçla kurulacak 
yeni oluşumları desteklemek ve cesaretlendirmek, turiz-
min dengesiz gelişimini ve alan için halkın yaşam düzeni 
üzerinde baskı yaratmasını engellemek amaçlanmaktadır.

01

Adresi : Altındağ Belediye Sarayı, Talatpaşa  
  Bulvarı, 06320 ANKARA

e-posta adresi : alparslanekinci@hotmail.com
  feridundemir@gmail.com

Telefon : 0536 591 96 85

ALPARSLAN EKİNCİ-FERİDUN DEMİR- M.SELÇUK ÜNAL-OSMAN NURİ YÜCE

ALPARSLAN EKİNCİ - FERİDUN DEMİR 
M. SELÇUK ÜNAL - OSMAN NURİ YÜCE

ALTINDAĞ BELEDİYESİ 
Mikron Makina San. Tic. Ltd. Şti.

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

ANKARA KÜLTÜR MİRASI VE KÜLTÜR EKONOMİSİ EN-
VANTERİ

Proje Özeti

Envanter kavramı, kültür yaşamımızda da süratle yay-
gınlaşan, Türkiye Bilimler Akademisi bünyesinde 2000’li 
yıllarda tartışılmaya başlanan, önemli bir kavramdır. Ana-
dolu gibi pek çok uygarlığın kaynağı sayılabilecek bir 
coğrafyada hangi kültür değerlerine sahibiz? sorusunun 
cevabı hiç kuşkusuz önemlidir; bu önemli alanın değer-
lendirilmesi ve belirlenmesi için, kültür envanteri, kabul 
edilmelidir ki en azından bir zorunluluktur.

Ankara ili hem yerel, hem de merkezî yönetimlerin ge-
lecek vizyonlarında finans, hizmetler, kongre, turizm ve 
kültür alanı olarak kurgulanmaktadır. İlin ekonomik ze-
mininin, yaratıcılığı tetikleyen alanlara kayacağı öngörül-
mektedir. Kültürel varlıklardan beslenen kültür hizmetleri 
ve endüstrileri, bu yeni ekonominin temel taşlarındandır.

Öncelikle, proje kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların 
tek çatı altında birleştirilecek çalışmalarıyla oluşturulan 
veri tabanı, bundan sonraki çalışmalar için bir eşgüdüm 
mekanizması sağlayacaktır. Bu çalışmanın ilk adımı www.
envanter.gov.tr sitesinin oluşturulması ile başlatılmıştır. 
Uygulanan çalışma metodolojisi Avrupa Konseyi, Avrupa 
Komisyonu ve UNESCO’nun kültür sektörü ve politikaları 
çalışmalarında izlediği yöntemlerle eşgüdüm içinde oldu-
ğundan, benzer projeleri yürüten diğer dünya kentleri ile 
bilgi paylaşım zemini yaratacaktır. Ayrıca bu deneyim, 
Türkiye’deki diğer kentler için de bir model ve ilham kay-
nağı olacaktır. 

İlin kültür mirasına ve kültür ekonomisine dair bu çalışma, 
Ulusal Kültür Politikaları’nın belirlenmesinde de önemli bir 
referans niteliğindedir. Türkiye’nin de üye olduğu Avru-
pa Konseyi’nin Kültür Direktörlüğü tarafından yürütülen 
“Compendium (Kültür Politikaları Bilgi ve İzleme Siste-
mi) ve “Ulusal Kültür Politikalarının Gözden Geçirilmesi” 
adlı uluslararası nitelikte iki raporun hazırlanmasında ve 

Türkiye’nin “Ulusal Kültür Politikası” metninin oluşturul-
masında, bu proje önemli bir altyapı teşkil edecektir. 

Envanter sisteminin tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması 
hedefi, Ankara ilinin de tamamlanması ile bu projede 
mümkün olacaktır. İlin kültür mirası ve ekonomisine dair 
veriler, uluslararası standartlarda oluşturulması planla-
nan “www.envanteri.gov.tr” sistemine dâhil edilecektir. 
Önümüzdeki yıllarda söz konusu envanter sistemi tüm il-
ler için gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin kültür envanteri, 
tek format ve sistem üzerinden online olarak ulaşılabilir 
hale gelecektir. 

İnternet sitesi üzerinden kullanıcılara sunulacak verile-
rin, yerli-yabancı pek çok araştırmacıya, akademisyene 
ve öğrencilere kaynaklık etmesinin yanı sıra; çalışma 
sonucunda ortaya çıkacak ilgili yayınların içerdiği hazır, 
nitelikli ve doğru bilgi sayesinde, turizm sektörünce (tu-
rizm seyahat acenteleri, profesyonel turist rehberleri vs.) 
sunulan hizmetin kalitesi artacaktır.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bünyesinde yürütülen Ankara Kültür Mirası ve 
Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi Aralık 2011 tarihinde 
başlatılmış ve öngörüldüğü üzere Aralık 2012’de tamam-
landığında, Ankara’ya ait kültürel değerler tek çatı altın-
da toplanmış ve ulaşılabilir hale gelmiş olacaktır. Projeye, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi de destek vermiştir.

Bünyesinde birçok uzman ve akademisyeni bir araya 
getiren proje ile Ankara kültür envanteri, kültür mirası 
ve kültür ekonomisi olmak üzere iki temel üzerinde yü-
rütülmüştür.

Projenin Ankara’ya ve Türkiye’ye katkıları:

Ankara’da 2451 adet olan kültür mirası kapsamındaki 
tescilli taşınmaz kültür varlıkları için standart bir fiş ça-
lışması yapılarak kentsel mimari ve arkeoloji ara yüzle-
rinde envanter sistemine aktarılmıştır. Bu sayede, tarihi 
dokunun korunmasına yönelik yapılan ve planlanan alan 
yönetimi, çevre düzenlemesi, restorasyon, yeniden de-
ğerlendirme konularına alt yapı olacak envanter bilgileri, 

Adresi : İnönü Bulvarı No 5 Asma Kat 26-27
  ANKARA

e-posta adresi :  hakan.tanriover@kultur.gov.tr

Telefon : 0 312 212 83 84

02T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

M. HAKAN TANRIÖVER

M. HAKAN TANRIÖVER

kapsamlı olarak hazırlanmış, güncellenen, kolay ulaşıla-
bilen, online veri girişi yapabilen  bir sistem içine alın-
mıştır.

Kültür Endüstrileri başlığı altında kitap, gazete, dergi 
yayıncılığı, ve bunların basımı ve yayımı; film endüstrisi; 
medya; müzik endüstrisi ile Yaratıcı Hizmetler başlığı al-
tında mimarlık hizmetleri; reklamcılık; tasarım hizmetleri, 
moda konularında faaliyet gösteren şirketler üniversi-
teler ve ilgili vakıf- derneklerle bilgi ağları oluşturulmak-
tadır.

Halk Kültürü bölümünde ise; hayatın geçiş dönemleri, 
ekonomik faaliyetler, halk sanatları ve zanaatları, müzik 
ve müzik enstrümanları, ulaşım ve iletişim, halk bilgisi, 
giyim- kuşam- süslenme, eğlence ve spor, beslenme, 
mutfak, kiler, dil ve edebiyat, geleneksel tiyatro, mekâna 
bağlı kültürel unsurlar, halk inançları, sosyal normlar, 
sosyal tipler ile insan dışındaki canlılar ve bunlara bağlı 
kültürel unsurlar başlıklarındaki araştırma yazıları inter-
net sistemine aktarılmaktadır.

Bundan böyle kültür varlıklarına ilişkin yapılacak olan 
tüm çalışmaların (tespit, belgelendirme, proje vb.),hızlı 
bir şekilde yayınlanması mümkün olacaktır.

Sistem sonuçlarının analiz edilmesi sonucunda ortaya 
çıkacak olan istatistiksel tablonun ışığında; bundan böy-
le hangi alanlara ve ne tür çalışmalara öncelik verilmesi 
gerektiği belirlenebilecektir.

Ek olarak, Ankara için kültürel mirasın değerinin ve duru-
munun ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, kültür 
sektörü envanterini ortaya çıkarılacaktır. Kent ekono-
misine kültür sektörünün doğrudan ve dolaylı katkısı 
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belirlenecektir. Buna bağlı olarak kültür 
sektörü envanteri çalışmasında kamu 
sektörü, özel sektör, sivil toplum, gibi 
tüm aktörlerin faaliyetlerini kapsana-
cak ve bölgenin kültür ekonomisinin 
gelişim dinamiklerine ilişkin bilimsel 
verilere dayalı bilgi sahipliğini yüksel-
tilecektir.

Hedef Sektör

• Ankara’nın tarihi, sosyal ve kültürel 
mekânlarının turist dostu bir niteliğe, 
çeşitliliğe, kapasiteye ve kaliteye ka-
vuşturulması

• Turizm alanında girişimcilik kapasi-
tesinin geliştirilmesi

• Etkili tanıtım faaliyetleriyle turizmde 
markalaşma ve turizmin çeşitlendiril-
mesi olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, kültür mirası envanteri sayesin-
de, bölgedeki tarihî dokunun, arkeolojik 
alanların, folklor değerlerinin korun-
masına yönelik alan yönetimi, çevre 
düzenlemesi, restorasyon, koruma, 
yeniden değerlendirme gibi çalışmalar 
için kapsamlı rehber olabilecek bir onli-
ne veri tabanı sistemi oluşturulacaktır. 
Kültür ekonomisi envanteri sayesinde 
ise, bölgenin kültür ve sanat alanının 
mali kapasitesinin, aktörlerinin, üreti-
minin, tüketiminin, işgücünün, yatırım-
larının ve ticaretinin profili çıkarılacak, 
böylece kültür ekonomisinin bölge için 

önemi rakamlarla ortaya konulabilecek-
tir. Envanter verilerinin, bölgeyi yaratıcı 
ve buluşçu bir çevre haline getirecek 
(sektörel destek, mekânsal kümelenme 
ve bölge halkının kültüre daha geniş ka-
tılımı gibi) politika arayışlarına yardımcı 
olması da projenin diğer bir hedefidir.

Projenin özel hedefleri ise;

• Kültür sektörünün, yaratıcı endüstri-
lere ve ekonomiye doğrudan ve dolaylı 
yararını ve katkısını ölçmek, 

• Kültür sektörünün kamu-özel-sivil-
gönüllü girişimler arası dağılımlarını 
sektörlere göre görmek, 

• Kültür sektörlerinin gelişmek için 
ihtiyaç duydukları politikalara işaret 
etmek, 

• Kültür alanında sistematik veri top-
layabilir hale gelmenin yararlarına işa-
ret etmek, bu sektörlerin gelişmesi için 
yaratıcı ve buluşçu çevreyi besleyecek, 
mekânsal kümelenme stratejilerine ışık 
tutmak, 

• Kültür alanının sistematik veri topla-
yabilir bir hale getirmek,

• Kültür ekonomisi alanında ne mik-
tarda bir değere sahip olduğunun ölçül-
mesi,

• Kültür alt yapılarına yapılan yatı-
rımların turizm gelirlerine olan oranının 
tespit edilmesi olarak belirlenmiştir.

 
Prototip veya İş Fikri Fotoğrafı   
 

ALAN        OFİS          BİLGİSAYAR 

    
    Bilgi toplama ve belgeleme      Sistem Analiz ve Uygulama Modeli 
Geliştirme 
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(Her türlü veri 
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Kültür 
Ekonomisi 

Kontrol 

İzleme 

Araştırıcılar, 
Kurumlar, Turizm 

Sektörü 

Yatırımcılar  
 

Kamu ve Üniversiteler 
Araştırma Merkezleri 

Hedef Gruplar 

 

 “Ankara Kültür Mirası ve 
Kültür Ekonomisi Envanteri” 

www.envanter.gov.tr 
 

 

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Gelenekten Geleceğe Beypazarı

Proje Özeti

Proje ile ilçe tanıtım faaliyetlerinin profesyonel şekilde 
yapılmasının sağlanması ve bufaaliyetlerin yaygınlaştırıl-
masıyla ilçenin turizm potansiyelinin tam kapasite kulla-
nılması amaçlanmaktadır.

Gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleriyle Beypazarı’nda 
bulunan otel, restoran ve turistik alanların tanıtımını 
yapmak ve bu yolla ekonomik kapasitelerini artırmak, 
bölgedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin, başta tu-
ristik alanda faaliyet gösterenler olmak üzere, rekabet 
güçlerini artırmak, hedef bölgedeki işletmelere yönelik 
verilecek girişimcilik ve pazarlama eğitimleriyle insan 
kaynağı kapasitelerini artırmak, turizm sektöründeki 
olumlu gelişmelere bağlı olarak yeni iş sahalarını oluş-
turmak ve böylece bölgedeki girişimciliği ve istihdamı 
artırmak, Beypazarı’nı turizmde markalaştırarak bölgeyi 
bir cazibe merkezi halinegetirmek projenin hedefleri ara-
sındadır.

Beypazarı’nın profesyonel tanıtımını yapacak materyal-
lere sahip olarak ilçenin küresel anlamda tanıtımının ya-
pılması ve turistik kapasitesinin artırılmasıyla; istihdam 
oranında, turist sayısı ve turistik gelirde artışı ve küçük 
ve orta boyutlu işletmelerin rekabet güçlerinin artırılma-
sını sağlamak.

Hedef Sektör

1. Beypazarı’nda bulunan otel, restoran ve turistik alan-
ların tanıtımını yaparak ekonomik kapasitelerini artırmak

2. Küçük ve orta ölçekli turistik işletmelerin ulusal ve 
uluslar arası alanda reklâmlarının yapılması ve rekabet 
güçlerinin artırılması.

3. Beypazarı’ndaki esnafın ve esnaf adaylarının insan 
kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi 

4. Bölgede turizm sektörüne bağlı olarak yeni iş sahaları 
açılması yoluyla girişimciliği ve istihdamı artırmak

Beypazarı’nı turizmde marka şehir haline getirmek ve 
şehrin turizmine domino etkisi kazandırmak.

Adresi : Gazi Gündüzalp İş Merkezi Kat:1  
  No:61 Beypazarı/ANKARA

e-posta adresi :  beypazarito@tobb.org.tr

Telefon : 03127628989

03Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığı

H.Necdet ÇALIŞKAN

H.Necdet ÇALIŞKAN
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Projenin Adı

Geçmişten Günümüze Ankara Kadınları Sergi ve Sanat 
Evi

Proje Özeti

Ankara İlinde yaşamış olan medeniyetlerin Hattiler, Hitit-
ler, Galatlar, Firigler, Helenistik Roma, Bizans, Selçuklular, 
Osmanlı Devleti ve T.C Devleti kadınlarına ait 20 adet 
kıyafet ve 20 adet aksesuarın sergilendiği Sergi ve Sa-
nat Evi Kasım (2012) ayında açılmıştır. Proje ile yapılacak 
olan faaliyetlerin Bölgesel ve ulusal çapta tanıtımının 
sağlanması için proje ekibi tarafından çeşitli organizas-
yon hizmetleri yürütülmüştür. Bu bağlamda Ankara 
Ulucanlar Ceza Evi içinde Sergi ve Sanat Evi’nin açılışı 
yapılmıştır. 02.11.2012 tarihinde yapılan Sergi ve Sanat 
Evi açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay, 

Milletvekili Sayın Köksal Toptan, Altındağ Belediye Baş-
kası Sayın Veysel Tiryaki ve çok sayıda kişinin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Proje ile sahip olunan turizm potansiyelinin en etkin şe-
kilde kullanılmasına, bölge turizminin çeşitlendirilmesine 
ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına, bölgenin 
ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi-
ne katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, “Kadın Sergi ve Sanat Evi”nin 
kurulması ile bölgenin turizm potansiyelinin ve tanınırlı-
ğının arttırılması hedeflenmektedir.

Hedef Sektör

Proje kapsamında açılan Sergi ve Sanat Evi Ankara halkı-
nı, yerli ve yabancı turistleri hedeflemektedir. 

04

Adresi : Hirfanlı Sok. 17/3 Gaziosmanpaşa  
  06700 ANKARA

e-posta adresi : info@kadinvegenclikplatformu.org.tr

Telefon : 0 312 448 25 12

Rüveyde Akbay 

Rüveyde Akbay 

Kadın ve Gençlik Platformu Derneği

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Juliopolis Nekropolu’nun Turizme Kazandırılması Projesi

Proje Özeti

Projenin genel amacı bölge turizminin çeşitlendirilme-
si ve kapasitenin arttırılması ve bölgenin ekonomik ve 
sosyal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine ve rekabet 
gücünün arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda Juliopolis nekropolünde bilimsel 
arkeolojik kazılar yaparak 2000 yıllık tarihin gün yüzüne 
çıkarılmasına sağlamak, alanın turizme açılmasını sağla-
yarak Ankara ilinin turizm kapasitesinin, çeşitliliğinin ve 
turizm gelirlerinin arttırılmasına katkıda bulunmak he-
deflenmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile 
gerçekleştirilen 2012 yılı kazıları ile nekropolde 158 adet 
mezar kazılarak gün ışığına çıkarılmıştır. Bu mezarlardan 

317 adet tarihi eser Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne 
kazandırılarak sergilenmektedir.

Sular alında kalan kentin savunma duvarı 3 farklı böl-
gede kazısı yapılarak ortaya çıkarılmıştır. Bölgede Alan 
kılavuzu yetiştirilerek ziyaretçilere yardımcı olmaları sağ-
lanmıştır. 110 metrekarelik ziyaretçi merkezinin temeli 
atılmıştır. Yerli ve yabancı turistler hizmet verilecek alan-
da kente dair sunumlar yapılacaktır. Juliopolis kentinin 
Türkçe – İngilizce broşürü hazırlanarak dağıtılmaktadır.

Juliopolis’in rehber kitabı hazırlanmış ve baskıya veril-
miştir. Ele geçen eserlerin fotoğraflarını taşıyan kupalar 
yaptırılarak ziyaretçilere dağıtılmıştır. Juliopolis’in web 
sayfası yaptırılmıştır.

Hedef Sektör

Yerli ve Yabancı turistler 

Adresi : Cumhuriyet Caddesi, Hürriyet Bulvarı,  
  No : 13 06922 Çayırhan / ANKARA

e-posta adresi : belediye@cayırhan.bel.tr

Telefon : 0 312 796 1001

05Çayırhan Belediye Başkanlığı

Ömer Bayrak

Ömer Bayrak
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Projenin Adı

4 mevsim turizm 4 mevsim rekabet

Proje Özeti

Proje ile Ankara’da turizm alanında hizmet veren işletme-
lerin turizm altyapısının geliştirilmesi, turizm faaliyetleri-
nin çeşitlendirilmesi, yörenin alternatif turizm potansi-
yelinin tanıtımına katkı sağlaması, bölgede sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmanın sağlanması ve istihdamın artırıl-
masına katkıda bulunma amaçlanmaktadır. 

Proje Ankara’nın Haymana ilçesinde faaliyet gösteren 
Doktorun Oteli’nin; mevcut görünümünün yenilenerek 

iyileştirilmesi, altyapı sisteminin yenilenmesi, lobinin ve 
odalarının restore edilerek yenilenmesi, oda ve yatak sa-
yısının artırılması, kullanılan ürün teknolojisinin yenilen-
mesi, TuzMağarası, Çamur Odası, Rehabilitasyon Bahçesi, 
Hipnoterapi Odası ve Anti-Aging hizmetleri ile hizmet

çeşitliliğini artırılması, istihdam olanaklarının artırılması, 
hizmet çeşitliliği sonucu farklı profillerden müşteri port-
föyünün genişletilmesi ve yıldız sayısının 4’e çıkarılması-
nı hedeflemektedir.

Hedef Sektör

Doktorun Oteli müşteri kapasitesi, enerji verimliliği, hiz-
met kalitesi ve hizmet birimlerİnin ARtTIRILMASI 

06
Adresi : Doktorun Oteli Haymana ANKARA

e-posta adresi : alicenk@doktorunoteli.com

Telefon : 0 530 406 82 40

Ali Cenk Yorulmaz

Ali Cenk YorulmazDoktorun Sağlık Turizm Tic Ltd Şti 

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

NALLIHANDA EKO-TURİSTLE EKO TURİZM 

Proje Özeti

Bu projenin genel amacı Nallıhan’da çevreye zarar verme-
yen ve ekolojik dengeleri gözeten alternatif bir turizm 
türü olan eko turizmin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında bölge halkının turizmi daha iyi anla-

masının sağlanması ve turiste ihtiyacı olan mal ve hiz-
meti en uygun koşulda satması için eğitim verilmesi, 
Nallıhan’ın etkili bir şekilde tanıtımın yapılması, bölgedeki 
yatak kapasitesinin artırılması ve ayrıca turistiktesisler-
de, lokantalarda ve eğlence yerlerinde eksik olan kalifiye 
elemanlarınyetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedef Sektör

TURİZM

07

Adresi : Aliağa Mahallesi Bursa Cad   
  No:34 ANKARA

e-posta adresi : belediye@nallihan.bel.tr

Telefon : 0 312 785 10 11

Rüveyde Akbay 

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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Projenin Adı

Beypazarı’nda butik otelciliğin temelleri atılıyor projesi.

Proje Özeti

Bu proje ileilçede eksikliği yoğun bir şekilde hissedilen 
butik otel işletmeciliğinin yaygınlaştırılması amaçlan-
maktadır.

Bu amaç doğrultusunda butik otel ve pansiyon işletme-
ciliği alanında hedef grubun eğitilmesi, yabancı dil baş-
ta olmak üzere bazı temel yetkinlikleri kazanmalarının 
sağlanması, yerel ve uluslar arası butik otel örneklerinin 
yerinde incelenmesi ve ilçede uygulanabilecek butik otel 
örneklerinin tartışıldığı bir çalıştay düzenlenmesi hedef-
lenmektedir. İlçemizde butik otel açılması için gerekli far-

kındalık ve bilinç kazandırmak, ilçemizde butik otelciliği 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak  amacıyla oluşturulan 
projemiz Beypazarı Belediyesi, Beypazarı kaymakamlığı, 
Beypazarı Kültürünü ve Turizmini Geliştirme Koruma ve 
yaşatma Derneği ,Beypazarı’nda faaliyet gösteren tu-
rizm işletmeleri, girişimciler işbirliğinde tamamlanmıştır.

Girişimcilere ve işletme sahiplerine butik otelcilik ve ya-
bancı dil eğitimi verilmiş, yurtiçi ve yurtdışında örnek 
butik oteller incelenmiştir. Belediyemiz, ortaklarımız ve 
paydaşların katıldığı çalıştay düzenlenmiştir. İlçemizde 
butik otelcilik faaliyetlerinin başlaması ve yaygınlaşması 
hedeflenmektedir

Hedef Sektör

TURİZM SEKTÖRÜ

08

Adresi : Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel  
  Caddesi No:20/68 06730 Beypazari / 
  ANKARA

e-posta adresi : belediye@beypazari.bel.tr

Telefon : 0 312 762 25 10

BEYPAZARI BELEDİYESİ

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYPAZARI BELEDİYESİ

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

“Ankara Gölbaşı’nda Ekoturizm ve Turizm Geri Dönüşümü 
Uygulamaları”

Proje Özeti

Yer altı konteynırlarının ve pet şeklinde atık toplama 
kutularının, Ankara’nın en turistik ilçesi Gölbaşı’nda atık 
yönetimi örneği olarak  uygulanması projemiz kapsamın-
da yapılmıştır. Yeraltı konteynırları atıkların ayrıştırılarak 
toplanmasına, atıkların dağılmasının ve kötü kokuların 
önlenmesini sağlamakta, yüzeyde estetik görünümüyle 
kirliliği ortadan teknolojik bir biçimde kaldırmaktadır. PET 
geri dönüştürülebilen bir malzemedir ancak temiz top-
landığında. PET Geri Dönüşümünün en iyi şekilde sağlan-
ması amacıyla derneğimiz tarafından proje kapsamında 
geliştirilmiş PET toplama kutuları Gölbaşı ilçesi genelinde 

konularak atıkların ayrı toplanması konusunda farkında-
lık çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Projemizin ekonomiye katkısı iki şekilde olmaktadır. 

1. Atıkların ayrı ve kirlenmeden toplanarak daha verimli-
bir şekilde geri kazanımı

2. ve Yer altı konteynırı PET toplama kutu üretici ve sa-
tıcılarına gelir kaynağı oluşturulması.

Yenilikçi Ankara Proje Pazarı’nda projemizin tanıtım gör-
sellerinin haricinde proje kapsamında hazırlanan geri dö-
nüşüm temalı eğitim dökümanları tsanıtılacaktır. 

Hedef Sektör

PET Geri Dönüşümü, Atık Yönetimi, Eğitim

Adresi : Çetin Emeç Bulvarı,1314.Cadde  
  (Eski 8.Cadde), Yalçınkaya Apt. 14/8  
  Öveçler- Çankaya – ANKARA

e-posta adresi : polietder2012@gmail.com

Telefon : 0 312 472 51 71

09POLİETİLEN TEREFTALAT DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ DERNEĞİ 
(POLİETDER)

MÜKERREM LEVENT

MÜKERREM LEVENT
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Projenin Adı

“Ankara’yı Yaşamak”

Proje Özeti

Bu proje ile Ankara’nın turizm değerlerinin yurt çapında 
etkili tanıtımının ulusal seyahat acenteleri ile işbirliği 
içinde yapılması veturizm altyapısının geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar ile şehrin ulusal alanda erişilebilir ve 
rekabetedebilir bir turizm kenti haline gelmesine katkı 
sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda şehre gelen turistlerin rehber 
olarak kullanabileceği, gezilecek yerler,yemek yenecek 
mekânlar ve konaklanacak tesisler gibi güncel turistik 
bilgileri kapsayan bir envanterinhazırlanması ve yurt 
çapında faaliyet gösteren seyahat acentelerinin şehri 
bir turist gözüyle görmesini ve sonrasında buraya tur 
göndermelerini sağlamak amacıyla üst düzey yetkilile-
rine yönelik tanıtımprogramının düzenlenmesini hedef-
lenmektedir.

Projemizin gerçekleşmesi ile birlikte aşağıdaki alanlarda 
değer yaratılması amaçlanmıştır. 

-Turizm alanında girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi,

-Etkili tanıtım faaliyetleri ile Ankara’nın turizmde marka-
laşması ve turizmin çeşitlendirilmesi,

-Ülke genelinde turizm sektöründe faaliyet göstermekte 
olan seyahat acentesi sahibi/ortağı kadın girişimcilerin 
sektördeki rekabet güçlerinin ve ticari kapasitelerinin 
artması.

Bu projenin gerçekleşmesi ile, Türkiye’nin farklı ille-
rinde ulusal ölçekte faaliyet gösteren, öncelikli olarak 
kadın girişimcilerin sahibi olduğu seyahat acentelerine, 
Ankara’nın güncel turizm çeşitliliğini tanıtmış, onları An-
karalı turizmcilerle bir araya getirmiş ve yerli ve yabancı 
turistlere, farklı, zengin ve keşfedilmeyi bekleyen başka 
bir Ankara’nın turizm alternatiflerini sunmanın temelleri-
ni atmış olacağız.

“Ankara’yı Yaşamak” Projesi Nedir?

2011 yılı, Aralık ayından bu yana, Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın, Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi 
Mali Destek Programı kapsamında, Girişimci İş Kadınları 
ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) ve SKAL International 
Ankara Kulübü olarak yürütmekte olduğumuz “Ankara’yı 
Yaşamak” başlıklı projemizle, Ankara’nın turizm değerle-
rinin yurt çapında tanıtılmasına katkı sağlamak için ça-
lışmaktayız. 

Hedefimizi; 

Ankara’nın turizm değerlerinin, ulusal seyahat acenteleri 
işbirliği ile yurt çapında tanıtılmasına ve Ankara’nın tu-
rizm potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlamak, 

Amacımızı;

Ankara’nın potansiyel ve güncel turizm çeşitliliğinin ülke 
çapında tanıtılmasına yönelik olarak “Başkentin Turizm 
Tanıtım Kitabı”nı oluşturmak ve yurt çapındaki seyahat 
acentelerine Ankara’nın güncel turizmini tanıtarak, baş-
kente gelecek yerli/yabancı turist sayısında ve turizm 
sektörünün ekonomik kapasitesinin artışına katkı sağla-
mak olarak belirledik.

10

Adresi : Kırçiçeği Sokak No:5/3 GOP ANKARA

e-posta adresi :  adm@angikad.org.tr

  info@angikad.org.tr

Telefon : 0 312 447 60 10
  0 312 447 47 87
  0 530 643 45 55

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD)

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Çamlıdere: Doğayı Bir De Bizimle Yaşayın

Proje Özeti

Bu proje ile Çamlıdere turizmini hareketlendirmek, 
Çamlıdere’ye gelen turist sayısını artırmak, bu yolla 
Çamlıdere’de yeni iş alanları oluşmasını sağlayarak iş-
sizlik ve göç verme oranlarını azaltmak ve Çamlıdere’nin 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasına katkı 
sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Çamlıdere’yi gelen turistlere 
cazip kılmak için Çamkoru mesire alanı üzerinde toplam-
da 20 kilometrelik bir alanda uluslar arası standartlarda 
işaretlemelerle (granderandonnee sistemi) bir doğa yü-
rüyüşü alanıoluşturulması ve Aluç Dağı Göleti’nin kano 
ve deniz bisikleti ile geziler yapılabilen bir alan haline 
getirilmesi hedeflenmektedir.

Yer altı konteynırlarının ve pet şeklinde atık toplama 
kutularının, Ankara’nın en turistik ilçesi Gölbaşı’nda atık 
yönetimi örneği olarak  uygulanması projemiz kapsamın-
da yapılmıştır. Yeraltı konteynırları atıkların ayrıştırılarak 

toplanmasına, atıkların dağılmasının ve kötü kokuların 
önlenmesini sağlamakta, yüzeyde estetik görünümüyle 
kirliliği ortadan teknolojik bir biçimde kaldırmaktadır. PET 
geri dönüştürülebilen bir malzemedir ancak temiz top-
landığında. PET Geri Dönüşümünün en iyi şekilde sağlan-
ması amacıyla derneğimiz tarafından proje kapsamında 
geliştirilmiş PET toplama kutuları Gölbaşı ilçesi genelinde 
konularak atıkların ayrı toplanması konusunda farkında-
lık çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Projemizin ekonomiye katkısı iki şekilde olmaktadır. 

1. Atıkların ayrı ve kirlenmeden toplanarak daha verimli-
bir şekilde geri kazanımı

2. ve Yer altı konteynırı PET toplama kutu üretici ve sa-
tıcılarına gelir kaynağı oluşturulması.

Yenilikçi Ankara Proje Pazarı’nda projemizin tanıtım gör-
sellerinin haricinde proje kapsamında hazırlanan geri dö-
nüşüm temalı eğitim dökümanları tsanıtılacaktır. 

Hedef Sektör

PET Geri Dönüşümü, Atık Yönetimi, Eğitim

Adresi : Cumhuriyet Cad. Hükümet   
  Konaği Çamlidere-ANKARA

e-posta adresi : semihguvenc@gmail.com
  aydin.erdogan1973@gmail.com

Telefon : 0 312 753 10 01
  0 533 547 21 61

11T.C. ÇAMLIDERE KAYMAKAMLIĞI
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Projenin Adı

Projenin genel amacı Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçele-
rinin turizm kapasitesini geliştirmede yerel halkın katı-
mınıartırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda, yöre halkının yenilikçi turizm 
konusunda bilinçlendirilmesi, Kızılcahamam ve bölge-
sinin turizm kapasitesini güçlendirmede kurumlar arası 
diyalogun artırılması, gençlerin yaşadıkları bölgenin tarihi 
ve turistik değerleri konusunda bilinçlendirilmesi ve bu 
amaçla gönüllü rehberler yetiştirilmesi, esnaf ve meslek 
sahiplerinin Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki tu-

rizm potansiyeli konusunda bilgi sahibi olması ve gelen 
turistlerle etkili iletişim kurma becerisi kazanmaları he-
deflenmektedir.

Kızılcahamam ve Çamlıdere Bölgesinde Sağlık İnanç ve 
Doğa Turizminin Geliştirilmesinde Gençlerin ve Yerel Es-
nafın Rolü

Proje Özeti

Projenin ticari bir amacı yoktur. Proje Kızılcahamam ve 
Çamlıdere bölgesindeki Gençleri ve Yerel Esnafı bilgilen-
dirme amaçlı başlatılmıştır.

12

Adresi : Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1387  
  Sokak 1/7 Balgat - ANKARA

e-posta adresi :  kizilcamsiad@kizilcamder.org.tr

  info@angikad.org.tr

Telefon : 0 507 739 6113
  0 312 286 06 00

KIZILCAHAMAM VE ÇAMLIDERELİ SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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Projenin Adı

Ahilik Felsefesi Işığında Parlayan Turizm

Proje Özeti

Bu proje ile bölgenin kültür ve inanç turizmindeki kapasi-
tesinin güçlendirilmesi sağlanarak turizm potansiyelinin 
arttırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda verilecek 
olan eğitimlerle Ahilik kültürünün bölge genelinde tanı-
tılmasının yanı sıra esnafın turizm bilgisinin ve becerileri-
nin arttırılması hedeflenmektedir.

Proje ile temeli sevgi, kardeşlik, üretim ve paylaşım olan 
Ahilik kültürü ve felsefesinin yayılması, her yaştan bire-
ye Anadolu’nun bu köklü oluşumuyla ilgili bilgi verilmesi, 
Ahilik felsefesi çerçevesinde bireylerin ve esnafın ye-
tiştirilmesi, geniş katılımın sağlandığı organizasyonlarla 
Ahilik bilincinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca 
bu proje ile bölgenin kültür ve inanç turizmindeki kapasi-
tesinin güçlendirilmesi sağlanarak turizm potansiyelinin 
artırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda verilecek 
olan eğitimlere Ahilik kültürünün bölge genelinde tanıtıl-
masının yanı sıra esnafın turizm bilgisinin ve becerilerinin 
artırılması hedeflenmektedir.

Adresi : İstanbul Cad. Soydaşlar Sok. 19/6  
  Ulus – Altındağ / ANKARA

e-posta adresi : esnafvesanatkarlar@gmail.com

Telefon : 0(312) 310 47 97

13Esnaf ve Sanatkârlar Derneği
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Projenin Adı

Sürdürülebilir Bir Turizm İçin Uygulamalı Hamam Müzesi 

Proje Özeti

Bu proje ile kültür turizminin bel kemiği olan müze turiz-
mi sektöründeçeşitlenme ve iyileşmenin sağlanması ve 
müze turizmine yatırım yapan yatırımcı sayısının artırıl-
ması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda ”Uygulamalı Hamam Müzesi” ile kültür tu-
rizminin çeşitlendirilmesi ve özel bir müze olarak hizmet 
verecek olan bu müze ile turizm alanında girişimcilik ka-
pasitesinin yükseltilmesi,söz konusu tarihî mekânın tu-
rist dostu bir niteliğe kavuşmasıyla, yöre turizminin can-
landırılması ve mevcut turist sayısının artırılması, uluslar 
arası standartlarda müzecilik hizmeti verilerek yörenin 
turizm kapasite ve kalitesinin artırılması, müzede hafta 
içi ve turizmin ölü sezonlarında düzenlenecek gece ser-
gileri ve müzede kullanılacak diğer sergileme yöntemleri 

ile turistlerin ilçede konaklamalarının sağlanması, müze 
sayısının artması ile rekabetin geliştirilmesi ve bu şekilde 
hizmet kalitesinin yükselmesinin sağlanması hedeflen-
mektedir.

Tarih boyunca insanlar farklı dillere, dinlere mensup ol-
salar da bedensel ve ruhsal temizlenme için yıkanma 
ihtiyacı duymuşlardır. Bu anlamda hamamların Yunan’da, 
Hitit’te, Roma’da ve Türk dünyasında var olduğunu bili-
yoruz; ancak tarihte hamamlara kimlik kazandıran ya da 
başka bir ifadeyle ismi hamamla birlikte anılan iki medeni-
yet olmuştur: Roma ve Türk medeniyeti. M.Ö 1. Yüzyılda 
Roma’da merkezi ısıtma sisteminin hamamlarda kullanıl-
maya başlamasıyla hamamlar yaygınlaşmış ve halkın en 
önemli eğlence merkezi olmuşlardır. Türk dünyasında ise 
hamamlar somut olmayan kültürel mirasa bağlı  olarak 
sözlü kültürden toplumsal kutlamalara kadar zengin bir 
alanda görülür olmuş; kurnası ve göbek taşı ile hamamla-
ra yeni bir kimlik kazandırılmıştır. 

14

Adresi : İstiklal Mahallesi, Çınar Sokak, No: 17  
  Beypazarı/ANKARA 

e-posta adresi : thbmuzesi@gmail.com

  info@angikad.org.tr

Telefon : 0505 771 12 79

Yaşayan Müze

Sema Demir 

Sema Demir 
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Projenin Adı

Kırsal turizm ankara’da yaygınlaşıyor ve kurumsallaşıyor: 
kırsal kalkınma temelli nallıhan kırsal turizm projesi”

Proje Özeti

Bu proje ile Ankara’da kırsal turizmin yaygınlaşması ve 
kırsal kalkınma alanında önemli bir araç durumuna gel-
mesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Nallıhan ilçesi Beydili köyünde 
kırsal turizm potansiyelinin görünürlüğünün ortaya çı-
karılması, kırsal turizm altyapısının güçlendirilmesi, kırsal 
turizmin konaklama, tarihi yapıların onarımı, doğal kay-
nakların ve yerel ürünlerin değerlendirilmesi vb. biçimler-
de çeşitlendirilmesi.

Beydili köyünün kalkınmasına katkıda bulunulması ve 
çevre yerleşimler açısından sinerji yaratılması,Nallıhan 
ilçesi özelinde ve Ankara genelinde kırsal turizm ve kır-
sal kalkınma çalışmalarına katkıda bulunulması ve model 
olabilmek için “Kalkınma Temelli Uygulamalı Kırsal Turizm 
Eğitim Merkezi” oluşturulması hedeflenmektedir.

Projede; Ankara iline ve tüm Türkiye’ye hizmet verebi-
lecek  “kalkınma temelli uygulamalı kırsal turizm eğitim 
merkezi”  oluşturmak, Ankara ilinde doğal varlıkların 
turizme kazandırılması ve kırsal turizmin canlandırılma-
sı, kırsalda yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve kırsal 
kalkınma çalışmalarına destek olunması, kırsal alanda 

tarım dışı gelir alanlarının yaratılması, tarihi ve kültürel 
mekânların turizme kazandırılması, kırsal turizmde ko-
naklama ve diğer hizmet bileşenlerinin kalitesini yükselt-
mek, kırsal turizm ve kırsal kalkınma konusunda yerel 
kurumsal ve insan kaynakları kapasitenin artmasına kat-
kıda bulunmak, kırsal alanda yenilikçi ve sürdürülebilir bir 
kırsal turizm anlayışının benimsenmesine katkıda bulu-
nak ve yöresel ürün ve el sanatlarının tanıtımı ile organik 
tarıma yönelik uygulamalı eğitimler vermeyi ana amaç 
olarak benimsenmiştir. 

Proje ile; Ankara ili Nallıhan ilçesi Beydili köyünde ; tüm 
Türkiye’ye hizmet verecek bir “Kalkınma Temelli Uygula-
malı Kırsal Turizm Eğitim Merkezi” oluşturulmuş, Kırsal 
turizme yönelik farklı hedef gruplarına yani gençlere, 
kadınlara, yetişkinlere, kamu görevlilerine yönelik olarak 
“kırsal kalkınma, kırsal turizm, organik tarım, ev ekono-
misi, iletişim teknikleri, ürün geliştirme ve pazarlama, ev 
ekonomisi, kırsal peyzaj, pansiyon işletmeciliği” konula-
rında eğitimler verilmiş, 4 adet eski köy evi demonstras-
yon amaçlı restore edilmiş ve köyde tarım ve tarım dışı 
yeni istihdam ve geçim alanları yaratılmış, proje konusu 
ile ilgili olarak çalıştaylar/konferanslar düzenlenmiş ve 
projenin sonuçları ilçe, il ve ulusal düzeyde tanıtılmaya 
çalışılmaktadır.

Hedef Sektör

Turizm

Adresi : Ankara Üniversitesi Kalkinma  
  Çalişmalari Uygulama Ve Araştirma  
  Merkezi-Akçam

e-posta adresi : gulcubuk@agri.ankara.edu.tr

Telefon : 0 533 480 59 99

15ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALKINMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ-AKÇAM
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Projenin Adı

Sanal Ortamda Ankara’nın Tanıtımı: e-ankara

Proje Özeti

Projenin genel amacı; Ankara için web tabanlı bir pazar-
lama modeli ve etkin bir kent pazarlama organizasyonu 
oluşturulması yoluyla Ankara’nın turizm altyapısının ge-
liştirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve ulu-
sal ve uluslararası alanda erişilebilir ve rekabet edebilir 
bir turizm kenti haline gelmesine katkıda bulunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda Ankara’nın sahip olduğu de-
ğerleri görünür hale getirerek kenti turizm açısından 
çok fonksiyonlu bir destinasyon olarak konumlandırıl-
ması, Ankara’daki tüm turistik ve ekonomik olanaklara 
tek noktadan erişim sağlanması, Ankara’nın tanıtım ve 
pazarlamasının etkin, ihtiyaçlara uygun ve kesintisiz bir 
şekilde yürütülmesi için ortak girişimlerin gelişimine yö-
nelik ortamlar hazırlanması ve işbirlikleri kurulması, yerel 
halkınAnkara’nın sahip olduğu değerler ve turizmin sağ-
layacağı ekonomik faydalara ilişkin farkındalık düzeyinin 
arttırılması hedeflenmektedir.

• Tasarlanan web sitesi yoluyla Ankara’nın bir destinas-
yon olarak pazarlanmasının kullanıcı tarafından aktive 
edildiği dijital bir eşgüdüm platformu tasarlanmıştır,

• Anılan web sitesi tasarımının yine elektronik ortamda; 
idari, hukuki ve yapısal olarak yönetilebileceği (içerik yö-
netimi) bir portal yapısı kurulmuştur,

• Ulusal ve uluslararası literatür destekli elektronik or-
tamda rekabetçi öncelik sağlayan, marka değeri yükselt-
me metot ve stratejileri belirlenmiştir,

• Sürdürülebilir destinasyon pazarlama ve sürekli iyileş-
tirmeyi destekleyici ve paydaş kullanımına açık bir elekt-
ronik içerik yönetimi örgütlenme sistemi tasarlanmıştır 
(bilgi ve veri paylaşımı ve e-materyal oluşumu),

• Sayısal ortamda işlevsellik analizi yapabilecek veri en-
vanteri teminat altına alınmıştır. 

Hedef Sektör

Proje’nin hedef kitlesi; Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeki 
600 milyona yakın internet kullanıcısı ve Türkiye’deki 
yerli turistler ile ulusal ve uluslar arası yatırımcılar.

16

Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:  
  5/A Çankaya 06530 ANKARA

e-posta adresi : secil.dereli@atonet.org.tr

Telefon : 0 312 201 82 62

Ankara Ticaret Odası
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Projenin Adı

İnternet üzerinden satış yapan otel e rezervasyon WWW.
OTELBULURUM.COM portal içerik yönetim sistemi dir.

Proje Özeti

Dünyanın her yerindeki müşterilerimize, iş ortaklarımıza 
seyahatlerinde keyifli ve uygun maliyetli birotel rezer-
vasyon sistemi sağlayarak topluma faydalı olmaktır.

• Müşterimizin Kazancı

En Düşük Fiyatlar

• Otelbulurum.com ile aile tarafından işletilen küçük otel-
lerden lüks otellere kadar, hemşehirlerde hem de bölge-
sel lokasyonlarda en iyi otel fiyatlarını garantiler.

Ücretisiz Rezervasyon

• Otelbulurum.comun rezervasyon servisi ücretsizdir. Siz-
den herhangi bir rezervasyon ücreti veyaidari ücret talep 
etmeyiz, birçok oda ise ücretsiz iptal olanağı sunar.

Güvenli Rezervasyon

• Otelbulurum.comrezervasyon sistemi güvenlidir ve 
kredi kartı ve kişisel bilgilerinizşiferelenmektedir. Güven-
liğinizi garantilemek için yüksek bir standarttaçalışmak-
tayız.

Hedef Sektör

• Turizim Sektörü
• Oteller
• Kaplıcalar
• Termal Tatil Köyleri
• Tur Acentaları
• Bireysel Müşteriler

Adresi : Anafartalar Cad.No:3 K:5 D:182 Ulus/  
  ANKARA

e-posta adresi : info@saldemsoft.net

Telefon : 0312 425 01 16

17SALDEMSOFT YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ZEKERİYA DEMİR ZEKERİYA DEMİR

2011 Yılı Mali Destek Programı

Esnek Uygulama
Otelbulurum.com iş ortakları için HTML ve ara enteg-
rasyon çözümlerini desteklemektedir. Otelbulurum.
com markalı, üstün dönüşüm sunan sayfalarından 
yararlanabileceğiniz gibi beyaz etiket/ortak marka 
uygulamasını da tercih edebilirsiniz. Ana ortaklarımız 
için beyaz etiketli/ortak markalı internet sayfalarının 
teknik uygulamalarını biz gerçekleştiririz, siz ise dü-
zenli olarak optimize edilen dönüşümden fayda sağ-
larsınız.

Entegre Otel Bilgileri
Bir iştirakin internet sitesinin başarısı büyük 
ölçüde farklı arama motorlarındaki sıralama-
sına bağlıdır. Otelbulurum.com veritabanın-
daki otel bilgileri arama motoru örümcekleri 
için konuya uygun bir çok anahtar sözcük tü-
retecek şekilde optimizasyona tabi tutulmuş-
tur. Bütün tercümeler kalifiye Booking.com 
çalışanları tarafından yapılmaktadır.

Analiz ve İstatistikler
İştirak ortakları ayrıntılı istatistikleri internet üzerin-
den inceleyebilir. Arayüzde ziyaretçi sayıları, işlemler, 
dönüşümler ve komisyonlar bulunmaktadır. Ayrıca 
yer ayırtılan şehirler, ziyaretçinin dili, ziyaretçinin ülke-
siyle ilgili oldukça ayrıntılı istatistikler ve bir dizi başka 
karmaşık izleme araçları sunuyoruz. Birçok ortağımız 
bu bilgi zenginliği sayesinde gelir akışını en üst dü-
zeye çıkarmıştır. Mali sonuçlarda şe� a� ığın esas ol-
duğuna inanıyoruz. Bu verileri gerçek zamanlı olarak 
sunmakla iştirak ortaklarınızı mümkün olan en iyi ve 
yapıcı şekilde bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kazançlı ve Güvenilir
iş ortaklarımıza her ay ödeme yapılacaktır.. 
Kazanılan miktar 100 TL üzerinde olduğu sü-
rece komisyonlarınızı banka havalesiyle öde-
nir

Başvuru Sahibi:
Saldemsoft Yazılım ve Bilişim Teknolojileri  

Toplam Bütçe: Destek Tutarı: Destek Oranı:
192.449,26 TL 96.224,63 TL %50

Projenin Uygulandığı Yer:
Ankara Bölgesi

Proje Özeti:
Bu proje ile TR51 bölgesinde bulunan bütün otel, pansiyon ve kaplıcaların inter-
net üzerinden tanıtımının yapılarakgüncel fiyatlarla on-line satış ve rezervasyon 
yapılabilmesini sağlamak üzere bir yazılım ve sistemgeliştirilmesi ve özellikle 
kaplıca, termal ve kür tesisi imkanlarının yaygın olduğu TR51 bölgesindekite-
sislerin daha verimli kullanılması ve aile pansiyonculuğu dahil bütün imkanların 
en üst seviyedekullanılabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda öncelikle bölgedeki kaplıca, pansiyon ve otellere ait 
bütün bilgilerin elektronikortama taşınması, bu verilerin çok iyi çalışan güçlü bir 
veri tabanı sayesinde düzgün olarak internetsitesine yerleştirilmesi ve bir on-li-
nerezervasyon sistemi kurulması, sonrasında bu sistemin yazılım ve donanımalt 
yapısı oluşturulması ve bütün otel ve pansiyonlarla bir iletişim ağı oluşturulması, 
tesis sahiplerine sistemi kullanabilmeleri için gerekli olan eğitimler verilmesi ve 
sürekli iletişim halinde olunması hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar:
Ankara bölgesinde;

36

Ankara İl Sınırları İçindeki Otel ve 
Kaplıcalar İçin İnternet Üzerinden 
E-Rezervasyon Yazılım ve Sistem 
Geliştirme Projesi

Başarılı Projeler

2011 Yılı Mali Destek Programı 37

Bu amaç doğrultusunda dünyada nadir bulunan noktalardan biri olanpetroglif 
alanlarının ortaya çıkarılması ve turizm gelirleriniartıracak, mevcut turizmi çeşit-
lendirerek kültür mirası bilincinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar:

önlenmesi

düzeydetanıtılması

Başvuru Sahibi:
İnsan ve Kültür Vakfı

Ortaklar:
Güdül Kaymakamlığı

Toplam Bütçe: Destek Tutarı: Destek Oranı: 
399.702,00 TL 284.718,22 TL %71,23

Projenin Uygulandığı Yer:
Güdül-Salihler

Proje Özeti:
Bu proje ile petroglif (kaya sanatı-kaya üstü resim, yazı ve damgaları ) alanları-
nın ulusalve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılarakAnkara ili turizmi başlığı 
altında farklı bir dünya mirası olan Petroglif sanatının bölgeye kazandırılması 
ve bu şekilde Ankara’nın turizm potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Bir Dünya Mirası Petroglif

Esnek Uygulama
Otelbulurum.com iş ortakları için HTML ve ara enteg-
rasyon çözümlerini desteklemektedir. Otelbulurum.
com markalı, üstün dönüşüm sunan sayfalarından 
yararlanabileceğiniz gibi beyaz etiket/ortak marka 
uygulamasını da tercih edebilirsiniz. Ana ortaklarımız 
için beyaz etiketli/ortak markalı internet sayfalarının 
teknik uygulamalarını biz gerçekleştiririz, siz ise dü-
zenli olarak optimize edilen dönüşümden fayda sağ-
larsınız.

Entegre Otel Bilgileri
Bir iştirakin internet sitesinin başarısı büyük 
ölçüde farklı arama motorlarındaki sıralama-
sına bağlıdır. Otelbulurum.com veritabanın-
daki otel bilgileri arama motoru örümcekleri 
için konuya uygun bir çok anahtar sözcük tü-
retecek şekilde optimizasyona tabi tutulmuş-
tur. Bütün tercümeler kalifiye Booking.com 
çalışanları tarafından yapılmaktadır.

Analiz ve İstatistikler
İştirak ortakları ayrıntılı istatistikleri internet üzerin-
den inceleyebilir. Arayüzde ziyaretçi sayıları, işlemler, 
dönüşümler ve komisyonlar bulunmaktadır. Ayrıca 
yer ayırtılan şehirler, ziyaretçinin dili, ziyaretçinin ülke-
siyle ilgili oldukça ayrıntılı istatistikler ve bir dizi başka 
karmaşık izleme araçları sunuyoruz. Birçok ortağımız 
bu bilgi zenginliği sayesinde gelir akışını en üst dü-
zeye çıkarmıştır. Mali sonuçlarda şe� a� ığın esas ol-
duğuna inanıyoruz. Bu verileri gerçek zamanlı olarak 
sunmakla iştirak ortaklarınızı mümkün olan en iyi ve 
yapıcı şekilde bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kazançlı ve Güvenilir
iş ortaklarımıza her ay ödeme yapılacaktır.. 
Kazanılan miktar 100 TL üzerinde olduğu sü-
rece komisyonlarınızı banka havalesiyle öde-
nir
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Projenin Adı

Ankara hediyelik eşya koleksiyonu.

Proje Özeti

Bu proje ileAnkara’yı ziyaret eden yerli yabancı turist-
lere, Ankara’daki konsolosluk temsilcilerine, uluslararası 
kuruluşlar ve çok uluslu şirketlerin çalışanlarınave Anka-
ra tanıtımına ihtiyaç duyan diğer özelleşmiş turizm faali-
yetleri yürütenlere yönelik hediyelikeşya tasarım, üretim 
ve pazarlanması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Ankara’ya özgü sembolleri, fi-
gürleri içeren hediyelik eşya ürünlerinintasarlanması, 
ürünlerin üretimi ve pazarlanması ana sonuçlarına yöne-
lik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ankara medenıyetler beşığı anadolu’nun orta yerınde, 
bırçok eskı uygarlığa ev sahıplığı yapmış kültürel yönden 
çok zengın bır kenttır. Dükkankara’nın amacı, ankara’nın 
kültürel değerlerını yerlı ve yabancı zıyaretçılere tanıt-
mak ve bır marka kent olarak ankara’yı ön plana çıkar-
tacak hedıyelık eşyaların üretımını yapmaktır. Bu amaçla 
kentın tarıhı ve kültürel sembollerınden; anıtkabır, ankara 
kalesı, eskı tbmm bınası, resım ve heykel müzesı, atakule, 
ulus’takı zafer anıtı ve sıhhıye’dekı hıtıt heykelı’nın re-
sımlerını objelerde kullanılmak üzere seçtık. Her bırı fo-
toğraflanıp, ressam türkan izmirlier tarafından yağlıboya 
ıle resmedıldı. Antık tuğra fırmasının atölyesınde üretılıp 
sızlerın beğenısıne sunuldu.

Hedef Sektör

Sefaretler, Kamu Kuruluşları, Özel Şirketler, Belediyeler, 
Federasyonlar.

18

Adresi : AYDIN PLASTİKÇİLER SİTESİ MELİH 
GÖKÇEK BULVARI 731.SOKAK NO:2 İVOGSAN-ANKARA

e-posta adresi : antiktugra@antiktugra.com.tr

Telefon : 0 312 395 06 20

ANTİK TUĞRA TANITIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT İMALAT 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AYHAN KELLECİ

AYHAN KELLECİ
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Projenin Adı

Başkentte Hayata Bağlanıyoruz

Proje Özeti

Bu proje ile kanserli ve kanseri yenmiş bireylere rehabi-
litasyon ve sağlık çiftliği kurularak Ankara ve çevresinin 
sağlık potansiyelinin artırılmasına katkı sağlamak amaç-
lanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de ilk olması planlanan 
kanserli ve kanseri yenmiş bireylere rehabilitasyon ve 
danışmanlık hizmeti sunulması hedeflenmektedir.

Başkentte Hayata Bağlanıyoruz Projesi, Ankara Kalkın-
ma Ajansı “Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi 
Mali Destek Programı” kapsamında 10 ay süreyle hayata 
geçirilmiştir. Projenin hedef kitlesi kanser hastalığına ya-
kalanmış, tedavisi süren ya da hastalığı atlatmış yetişkin 
kanser hastaları ve birinci dereceden hasta yakınlarıdır. 

Proje kapsamında her ay beş gün süreyle Gölbaşı’nda 
bulunan Lösemili Çocuklar Köyümüzün kapılarını Ankara 
ve diğer illerden gelen kanser hastası ve yakınlarına aç-
mış bulunmaktayız. Hazırlanan aylık etkinlik programları 
ve gönüllü uzman eğitmenlerimiz sayesinde hastalara 
bilgilendirici, deneyimlerini paylaşabilecekleri, moral de-
polayabilecekleri, güzel dostluklar kurabilecekleri güzel 
bir beş gün yaşatmış bulunmaktayız. Etkinlikler arasında 
kahkaha yogası, ritim atölyesi, fotoğrafçılık eğitimi, ye-

mek ve el sanatları atölyesi, yoga-meditasyon, spor ve 
hobi saati, fizyoterapist, psikolog ve danışman seansları, 
grup terapileri, drama, Ankara gezisi, vb. eğitim ve semi-
nerler yer almaktadır.

Projemiz yetişkin kanser hastalarının rehabilitasyonunu 
amaçlayan sosyal içerikli bir proje olmakla birlikte, reha-
bilitasyon programlarında kullanılmak üzere kullanılan 
cihazların yanı sıra,  proje kapsamında temin edilmiş olan 
HPLC kan ölçüm cihazıyla hastaların kanlarındaki krom ve 
arsenik oranları tayin edilmiştir. Proje süresince tamamen 
ücretsiz yapılmış bir faaliyet olmakla birlikte ilerleyen za-
manlarda tüm kanser hastalarına hizmet vermek adına 
çeşitli hizmetlerde bulunmaya devam edilebilecektir.

Başkentte Hayata Bağlanıyoruz Projesi süresince Ankara 
ve farklı illerden katılım sağlayan toplamda 6 grup olacak 
şekilde 104 hasta ve yakını Lösemili Çocuklar Köyümüz-
de ağırlanmıştır. Proje giriş ve çıkış anketlerine göre çok 
olumlu geri dönüşler almış bulunmaktayız ve bu proje 
sayesinde ülkemizde kanser hastaları ve yakınları açı-
sından var olan büyük bir ihtiyaca cevap vermiş olmanın 
gururunu yaşamaktayız.

Hedef Sektör

Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarımızı geliştirerek ilgili kurum 
ve kuruluşların da desteğiyle, Sağlık Turizmi adı altında 
projemizin sürdürülebilirliğini sağlayarak daha çok hasta-
ya hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Adresi : Reşit Galip Cad. İlkadım Sok. No:14  
  GOP Çankaya ANKARA

e-posta adresi : losev@losev.org.tr

Telefon : 0 312 447 06 60

19LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 

Dr. Üstün EZER

ZEKERİYA DEMİR
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Projenin Adı

“Haymana Resort Otel’in Bir Sağlık Turizmi  Markasına  
Dönüşmesi Projesi”

Proje Özeti

Bu proje ile Haymana’da yer alan Haymana Resort 
Otel’in tefrişat, ekipman ve hizmet stratejileri anlamında 
modernize edilmesi ve bir marka haline gelerekkullanıma 
açılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında 60 odalı sözkonusu tesisin, tefrişat iş-
leri, odalarının yenilenmesi, bilişim altyapısının kurulumu 
ve gerekli donanımların temini, modern bir otelde bulun-
ması elzemyazılımların alımı, mevcut durumda hiç çalışa-
nı bulunmayan otelin gerekli insan kaynaklarıyla donatıl-
ması ve gerekli kurumsal eğitimlerin aldırılması, otelin ve 
projenin tanıtımına yönelikfaaliyetlerin gerçekleştirilme-
siyle birlikte kullanıma açılması hedeflenmektedir.

Hedef Sektör

Termal Sağlık Turizmi 

Adresi : Kuzgun Sokak No: 84/1   
  A. Ayranci / ANKARA

e-posta adresi : info@simturdenge.com

Telefon : 0 312 440 20 32

20SİMTUR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİC.A.Ş.

MEHMET ÖZLÜ

MEHMET ÖZLÜ

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi

Proje Özeti

Proje, Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Al-
tındağ Belediyesi’nin ortaklığıyla Ankara Altındağ 
Hamamönü’nde gerçekleştirilecektir. Bu bölgenin Altın-
dağ Belediyesi tarafından “Hamamönü Kentsel Tasarım 
ve Sağlıklaştırma Destinasyonu” çalışmaları kapsamında 
restorasyonu yapılmıştır. Ayrıca Ankara tarihi açısından 
önemli olan bu mekân “İyileştirilmiş Fiziksel Mekânlar” 
temasında 2011 yılının “Avrupalı Seçkin Turist Desti-
nasyonu” ilan edilmiştir. Bu bağlamda projenin amacı, 
Ankara’nın turizm altyapısını uygulamalı halkbilimi ara-
cılığıyla çeşitlendirerek ulusal ve uluslararası alanda 
canlandırmak ve var olan turizm potansiyelini yenilikçi 
uygulamalarla tanıtmaktır. Bu bağlamda proje kapsamın-
da Ankara, Altındağ Hamamönü’nde bir somut olmayan 
kültürel miras müzesi kurulacak ve Ankara’nın SOKÜM’ü 
yapılacak alan çalışmasıyla derlenecektir. Ayrıca, kültür 
turizmi ile ilişkili kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdü-

mü sağlayarak Ankara’nın turizm potansiyelini etkili 
politikalarla arttırmak ve yerel aktörlerin de katıldığı bir 
iletişim ve duyarlılık ağı oluşturmak da projenin amaçları 
arasındadır. Altındağ Belediyesi projenin gerçekleştirile-
bilmesi için Hamamönü’nde geleneksel bir Ankara evinin 
kullanım hakkını bedelsiz olarak Gazi Üniversitesi’ne ver-
miştir.  Bu bina, kültür turizminin yenilikçi bir anlayışla 
sürdürülebilmesi ve çeşitlendirilmesi açısından son dere-
ce önemlidir. Üniversiteye bedelsiz olarak kullanım hakkı 
verilen bu ev, SOKÜM Müzesi’nin kurularak uygulamalı 
halkbilimi faaliyetlerinin geliştirilebilmesi için uygun bir 
mekândır. Bu proje sonucunda Ankara Hamamönü’nde 
kültür turizmi potansiyeli ve farkındalığı artacak, kültür 
kurumları ve yerel aktörlerin de içinde bulunduğu bir 
duyarlılık ağı oluşturulacak ve Ankara Hamamönü yerli 
ve yabancı turist grupları ve Ankara halkı için bir çekim 
merkezine dönüştürülecektir

Hedef Sektör

Yerli ve Yabancı Turistler

Altındağ çevresi esnaf ve zanaatkârlar

Adresi : Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi  
  Araştırma ve Uygulama Merkezi  
  Beşevler ANKARA

e-posta adresi : evrimolcer@gmail.com

Telefon : 0 505 233 68 52

21Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi

Yard. Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel 

Yard. Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel 
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Projenin Adı

Sağlıkla Ankara’yı Tanıtıyoruz

Proje Özeti

Bu proje ile sağlık turizmi alanında yapılacak tanıtımla 
yerli ve yabancı yatırımcılar için Ankara’nın cazibe merke-
zi haline getirilmesi, sağlık tesislerine ve termal tesislere 
gelen yerli ve yabancı hasta sayısında artış sağlanması, 
yapılacak tanıtım faaliyetleri ile Ankara’daki medikal ve 
termal turizm faaliyetlerinin desteklenmesi ve bölgenin 
sağlık turizmi kapasitesinin arttırılmasını desteklemek 
için ortak bilgi alanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Ankara’da sağlık turiz-
minin geliştirilmesine yönelik tanıtım faaliyetleri 
için gerekli materyalin hazırlanması ve web portalı 
oluşturulması,Ankara’daki medikal ve termal tesisler ile 

hastanelerin, ulusal ve uluslararası kongre ve fuarlar-
datanıtılması hedeflenmektedir. Ankara’nın sağlık turiz-
minde kullanılacak sağlık ve termal turizm potansiyelini 
ortaya çıkarmak için kamu, özel ve üniversite hastaneleri 
ile ilçelerdeki termal kaynakların sunumunun yapıldığı 
Türkçe, Arapça, İngilizce dilinde hazırlanmış 1’,5’, ve 15’ 
tanıtım filmi çekildi. Yurt içi, yurt dışı tanıtımın yapılması 
için fuarlara katılım sağlanarak tanıtım materyalleri dağı-
tıldı. Sağlık Turizmi alanında ortak bilişim alanı oluşturul-
du. Hazırlanan web sitesi Türkçenin yanında İngilizce ve 
Arapça dillerinde de hizmet vermektedir.

Hedef Sektör

Düzenlenen sağlık turizmi kongresi ya da fuarlarına katı-
lan yabancı ve yerli katılımcı, web sayfasını ziyaret eden 
kullanıcılar, turizm firmaları, seyahat ajentaları 

Adresi : Bağdat Cad. No: 16 Macunköy/ 
  Yenimahalle/ANKARA

e-posta adresi : asmproje@gmail.com

Telefon : 0 312 592 46 51-52

22ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VE ARGE BİRİMİ

 

 

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Ahşap Elsanatları Alanında Turistik Ürünlerin Yenilikçi 
Yöntemlerle Geliştirilmesi

Proje Özeti

Projemizin amaçları, ahşap el sanatları alanında tarihsel 
kültürün korunması ve turizm amaçlı geliştirilmesi, yöre-
sel hammadde temellinde ahşap ürün çeşitliliğinin artı-
rılması yoluyla turizmde markalaşmaya katkı sağlaması, 
üretilecek ürünler vasıtası ile bölgenin turizm altyapısına 
ve rekabet gücüne katkı sağlaması, istihdam artışına 
katkı sağlanması, Çamlıdere’nin ulusal ve uluslar arası 
düzeyde etkili bir şekilde tanıtımına katkı sağlanmasıdır. 
Projemiz kapsamında ahşap ürünlerin geliştirilmesi için 

çeşitli yenilikçi makineler alarak atölye kuruldu ve katı-
lımcılara bu konuda teorik ve uygulamalı eğitimler veril-
di. Yenilikçi Ankara Proje Pazarında, ürettiğimiz 50’den 
fazla çeşit ahşap ürünlerinin pazarlanması ve tanıtılma-
sına katkı sağlamak istiyoruz.  Proje pazarında Çamlıdere 
motifleriyle süslenmiş ürünlerimizin tanıtılmasıyla hem 
turizmin geliştirilmesi hem de vakfımızın ve yeni istih-
dam ettiği üreticilerin maddi olarak desteklenmesi he-
deflenmektedir.

Hedef Sektör

Ahşap ürünler kapsamında hediyelik eşyalar, oyuncaklar, 
mutfak aletleri, ev gereçleri vb. üretimi ve pazarlamasını 
yapan firmalar ile tüketiciler hedef sektörümüzü oluştur-
maktadır.

Adresi : Çamlıdere Kaymakamlığı SYDV
  Cumhuriyet Cad.Hükümet Konağı  
  Kat:3 Çamlıdere/ANKARA

e-posta adresi : camlidere.sydv.@hotmail.com

Telefon : 0312 753 22 02

23ÇAMLIDERE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

AYDIN ERDOĞAN

AYDIN ERDOĞAN
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Projenin Adı

Ankara’dan Turizme Sağlıklı Katkı

Proje Özeti

Bu proje ile Ankara’da sağlık turizmi sektöründe insan 
kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesine, ilin sağlık turizmi potansiye-
linin tanıtımına ve dolayısıyla rekabet edebilirbir turizm 
kenti haline gelmesine katkıda bulunmak amaçlanmak-
tadır.

Bu amaç doğrultusunda Ankara’nın tüm ilçelerini kapsa-
yan programlarla, sağlık sektöründe hizmet veren kamu/
özel kuruluşların 40 çalışanı için ileri düzey teknik eği-
timler ile sektör çalışanlarının yetkinlikleriningeliştirilme-
si, 20 işsiz gence yönelik düzenlenen teorik eğitimler ve 

stajlar ile sağlık turizmi sektörünedonanımlı ve yetişmiş 
destek personeli kazandırılması ve ilin sağlık turizmi po-
tansiyelinin uluslararası platformlarda tanıtılması hedef-
lenmektedir. 

“Ankara’dan Turizme Sağlıklı Katkı” projemizin amacı 
sağlık turizminin Ankara ilinde bilinirliğini arttırmak ve 
yaygınlaşmasını sağlamak. Bu bağlamda yabancı hasta 
kabul eden kuruluşlara 3 farklı sevilerde eğitimler düzen-
leyip bilinç seviyesini arttırılması amaçlandı. Ayrıca Sağlık 
Turizmi İşletmeleri Yöneticiliği eğitimleri ile de projenin 
sürdürülebilinirliği sağlandı.

Hedef Sektör

Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren Özel/kamu 
hastaneleri,Turizm acentaları

Adresi : Meşrutiyet Cad.46/24 Çankaya / 
  ANKARA

e-posta adresi : saglikturizmi@gmail.com

Telefon : 0 312 431 64 17

24Sağlık Turizmi Derneği
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Projenin Adı

25-OH Vitamin D ELISA Kiti Geliştirilmesi

Proje Özeti

25-OH Vitamin D tayin ve ölçümüne yönelik ELISA (Enz-
yme Linked Immuno-Sorbent Assay) teknoloji tabanlı bir 
kit geliştirilmektedir. Bu kit ile serum ve plazmada 25-OH 
Vitmin D düzeylerinin ölçümü mümkün olacaktır. Bu pro-
je sayesinde dünyada sadece  5-6 ülkenin sahip olduğu 
teknolojik birikim elde edilmiş olmaktadır. 25-OH Vitamin 
D testlerinin Türkiye pazarı yıllık yaklaşık 5-6 milyon TL 
olduğu dikkate alındığında, ürün gerçek anlamda üretime 
dönüşüp pazara verildiğinde ilk üç yılda %15 gibi bir pa-

zar payına ulaşmayı hedeflemektedir. Ayrıca ürün pazara 
verildiğinde ilk üç yılın sonuda yaklaşık olarak  250.000 
Euro’luk bir ihracata ulaşması hedeflenmektedir. Vitamin 
D test pazarının önümüzdeki 10 yılda katlanarak arta-
cağı birçok platformda konuşulmaktadır. Bu yüzen yu-
karıda belirtilen tahminler minimum ulaşılması isetenen 
hedefler olarak yazılmıştır. 

Hedef Sektör

Üniversitelerin Tıp Fakülteleri Merkez laboratuvarları veya 
Biyokimya laboratuvarları, Devlet Hastaneleri, Özel Has-
taneler, Özel Tıbbi Teşhis Laboratuvarlarının Biyokimya 
bölümleri. Veteriner Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri ve 
CRO’lar.

01ANKA BİYOTEKNOLOJİ

Aşkın KAÇKA

Aşkın KAÇKA

Adresi : Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi  
  Teknoplaza Binazı C-Blok No: CB-06  
  Gölbaşı - ANKARA

e-posta adresi : anka.biyoteknoloji@gmail.com

Telefon : 0 535 491 57 62 
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BİOMESİ Biyoagroteknoloji
BİOMESİ Biyoagroteknoloji AR-GE Faaliyetleri

Mehmet KENAR

Mehmet KENAR

Projenin Adı

Tıbbi ve Aromatik Bitki Posalarından Doğal Antioksidan 
Üretimi

Proje Özeti

Proje kapsamında standardize antioksidan ürünler ile 
yağlı gıdaların oksidasyonunu, ransiditesini, bozuk aro-
ma, yapısal değişiklikler, renk ve besin değeri kayıplarını 
engelleyen, %100 doğal katkı maddesi geliştirilmiştir. Bu 

proje sayesinde geliştirilen yöntemler ile birlikte ayrıca 
kozmetik ve gıda takviyesi ürünlerinde kullanılabilecek 
saflıkta zengin madde içeriğine sahip hammaddelerin 
üretimi de gerçekleştirilmiştir. Projede ham materyal 
olarak bitki posalarının kullanılmasını ve katma değeri 
yüksek ürünlerin  geliştirilmesini sağlamıştır.

Hedef Sektör

Gıda, Fonksiyonel Gıda, Kozmetik

Adresi : Çukurova Üniversitesi,Çukurova  
  Teknokent Z-11 Sarıçam ADANA

e-posta adresi :  info@biomesi.com

Telefon :  0 533 457 64 30

02

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Tarım ilaçları küresel boyutta insan sağlığını tehdit eden 
en önemli kirletici ajanlardan birisidir. Tarım ilaçlarının 
dozlama ve zamanlama önerilerine uyulmadan kullanıl-
ması durumunda hem zirai ürünler üzerinde kalıntılar 
kalmakta hem de toprak ve suda kalan kalıntıları önemli 
ölçüde çevresel zarara neden olmaktadır. 

Biyans Biyolojik Ürünler Ar-Ge Ltd. şirketi olarak Biyolojik 
Mücadele ve Tarım ilaçlarının biyoremediasyonu alanında 
çalışmaktayız.  

Proje Özeti

“Sores-pro” özellikle topraktan ve sucul sistemlerden 
tarım ilacı kalıntılarının giderilmesi üzerine geliştirilmiş-
tir. Ülkemize özgü biyoremediasyon teknolojisi organik 
içerikli birçok kirletici ajanın degradasyonunda kullanıla-
bilmektedir.

“ Toprak ve Zirai Ürünlerde Fungal Hastalıkların Önlen-
mesi İçin Biyolojik Mücadele Preparatı Geliştirilmesi”  pro-
jesin ürünü 6 ay içinde prototip olarak çıkmış olacaktır 
ve ülkemizde özellikle bitkisel hammaddelere yönelik 

sanayilerden ürün temini ile gelişimini destekleyecektir. 
Aynı zamanda esansiyel yağların ziraatte biyopestisit 
olarak kullanımı açısından alternatif ürün oluşturulmuş 
olacaktır. Çilek gibi hasat sonrası çabuk bozunan ürün-
lerde denenmiş olan ürün üzerinde çalışmalara devam 
edilmektedir.

* Bakulovirüs Biyolojik Mücadele Preparatı Geliştirilmesi 
projesinde tüm dünyada biyopestisit olarak kullanılan 
Bakulovirüs faydalı virüslerinin ülkemize özgü izolatla-
rından biyopreparat oluşturmaktır. TAGEM tarafından 
desteklenen ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bit-
ki Koruma Bölümü tarafından yürütülen projenin araştır-
maları ortak olarak gerçekleştirilmektedir.

Hedef Sektör

Biyoremediasyon Teknolojileri

Biyolojik Mücadele

Çevresel Analizler (Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji ve Kroma-
tografi laboratuvar hizmetleri)

Sürdürülebilirlik Analizleri

03BİYANS BİYOLOJİK ÜRÜNLER
BİYANS BİYOLOJİK ÜRÜNLER AR-GE DAN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ZEYNEP YURTKURAN

ZEYNEP YURTKURAN

Adresi : ODTÜ KOSGEB 221 ve 501 No’lu İşlik 
  06800,  ODTÜ/ANKARA

e-posta adresi : info@biyans.com

  zeynep.yurtkuran@biyans.com

Telefon : 0 312 - 210 13 00 / 409
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UFUK YILDIZ

UFUK YILDIZ

Mehmet KENAR

Projenin Adı

Poliolefinlerin Doğada Bozunmasını Sağlayan Katkı Mad-
delerinin Üretimi

Proje Özeti

Kâğıt, cam gibi ambalaj konusunda plastiğin alternatifi 
olabilecek maddelerin üretim ve nakliye aşamasındaki 
maliyeti, su ayak izi düşünüldüğünde, düşük maliyeti ve 
kolay işlenebilirliği ile poliolefinlerin bu alandaki vazgeçil-
mezliği görülebilir. Her yıl dünya çapında yaklaşık olarak 
500 milyar ve 1 trilyon arasında plastik torba kullanıl-
maktadır. Bu miktar tahminen her dakikada 1 milyon 

plastik torbanın kullanımı demektir. Bu da ilk plastik 
sandviç paketlerinin kullanılmaya başlandığı 1957 yı-
lından bugüne hayatımızın nasıl plastikleştiğini açıkça 
göstermektedir. Zamanla teknik üstünlüklerinden dola-
yı çok kullanışlı hale gelen polimerler, kullanım süreleri 
sona erdikten sonra, atık olarak çevrede büyük kirlilik 
haline gelmeye başlamıştır. Plastik malzemelerin bu et-
kileri canlı yaşamını tehdit eder hale gelmeye başlayınca, 
“yeşil” hareketle birlikte biyobozunur polimerler önem 
kazanmıştır.

Hedef Sektör

Plastik Ambalaj, Masterbatch

Adresi : G.Ü Teknoplaza Binası No: BB-12/A  
  Gölbaşı/ANKARA

e-posta adresi :  ufuk.yildz@gmail.com

Telefon :  05364687268

04

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Tek nükleotid polimorfizmi “(SNP) tanısına yönelik yeni 
“hibrid” bir teknik geliştirilmesi ve kit formunda tasarım 
ve üretimi”

Proje Özeti

Projede geliştirilen teknik hibrid bir tekniktir. Bu tekniğin 
temeli, oluşturulan mikroarray slaytları üzerinde PCR uy-
gulamasına dayanmaktadır. Böylece tek bir çalışma orta-
mında binlerce SNP aynı anda analiz edilebilmektedir.

Geliştirilen teknik ulusal ve uluslararası bazda yeni bir 
tekniktir. Geliştirilmiş olan teknik ile çoklu mutasyon ta-
ramalarında mevcut şartlarda test ve analiz aşaması 1-3 
hafta süren süreç 1-2 güne indirilmiştir. Geliştirilen kitler 
rakiplerine göre 3-5 daha ucuz olabilecektir. Üretilen kit-
ler ilk etapta Türk toplumuna yönelik olarak üretilecek 
ileriki aşamalarda tüm toplumları kapsayan versiyonları 
geliştirilerek yurt dışı pazarında da güvenilirliği ve fiyatı 
ile yer edinebilecektir.

Hedef Sektör

Medikal

05Hibrigen Biyoteknoloji
Hibrigen Biyoteknoloji Ar-Ge San Tic Ltd Şti.

Umut Büyük

ZEYNEP YURTKURAN

e-posta adresi : info@hibrigen.com

Telefon : 0 212 691 61 01
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AKSEKİLİ BİYOTEKNOLOJİLERİ
AKSEKİLİ BİYOTEKNOLOJİLERİ İÇ VE DIŞ TİC.

ERTUĞRUL AKSEKİLİ

ERTUĞRUL AKSEKİLİ

Projenin Adı

Real Time PZR İle Hantavirüs Tespit Kiti

Proje Özeti

Projemizin amacı Real Time PZR yöntemi ile ülkemizde 
dağılış gösteren Hantavirüs suşlarının sebep olduğu 
hastalıkların teşhisinin sağlanması amacıyla teşhis kiti 
geliştirmektir.  Bu hastalıkla alakalı üretilen teşhis kitle-
rinin tamamı yurt dışında üretilmektedir. Geliştireceğimiz 

tanı kiti ile hem ülkemiz içerisinde ilgili ürünün daha ucuz 
maliyetle kullanılmasını sağlayarak hem de yurt dışına 
pazarlayarak ülkemizin zenginleşmesine katkıda bulunu-
lacaktır.

Hedef Sektör

Tıp Sektörü

Biyoteknoloji Sektörü

Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2140 Sok. Ata  
  Apt. No:12/1 Söğütözü Çankaya/ 
  ANKARA

e-posta adresi :  ertugrulaksekili@yahoo.com

Telefon :  0 312 219 42 33

06

II. yenilikçi ankara
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Projenin Adı

Baklagil Unları ile Glutensiz Makarna Üretimi

Proje Özeti

Çölyak hastalığı buğdayın gliadin fraksiyonuna ve çavdar 
(sekalin), arpa (hordein) ve yulafın (avidin) alkolde çözü-
nebilen proteinlerine (prolamin) karşı hayat boyu süren 
intoleranstır. Bu proteinlerin alınması ince bağırsaktaki 
villi yapısının harabiyetine neden olmaktadır. Hastalar 
için etkili tek tedavi yolu ömür boyu glutensiz sıkı diyet 
uygulamaktır. Glutensiz ürünler çoğunlukla nişasta, pirinç 
unu veya mısır unundan üretilmekte ve genellikle zen-
ginleştirilmemektedir. Bu nedenle birçok glutensiz hubu-
bat ürünü buğday ürünlerine göre bazı B vitaminleri  ve 
demir açısından fakirdir. Glutensiz hububat ürünlerinde 
buğday unu esas olarak besinsel lif içeriği üzerine belir-
gin bir katkısı olmayan ticari nişastalar ile yer değiştirdiği 
için bu ürünlerin lif içeriği çoğunlukla düşüktür. Sonuç 
olarak, tipik bir çölyak hastası diyeti önerilen miktarda 
B vitaminlerini ve besinsel lif alımını sağlayamadığından 
glutensiz hububat ürünlerinin besinsel lif ve B vitaminle-
ri ile zenginleştirilmesi gerekli görülmektedir.

Glutensiz ürünler sıklıkla besinsel değerinin arttırılma-
sı amacıyla çeşitli proteinlerin nişastaya eklenmesi ile 
üretilmektedir. Baklagiller protein içeriğini arttırmaları 
ve hububat proteinlerini temel bir amino asit olan  lizin 
açısından tamamlamaları nedeniyle iyi bir katkı seçeneği 
oluşturmaktadırlar. Ayrıca baklagiller iyi bir besinsel lif, 
vitamin ve mineral kaynağıdır. Pirinç gluten içermemesi 
nedeniyle çölyak hastaları için güvenlidir ve erişte üreti-
minde kullanılabilir.

Türkiye’de çölyak hastaları toplam nüfusun %1.3’ ü ol-
masına rağmen glutensiz gıdaların üretimi azdır ve çoğu 
kez ithal edilmekte ve markette oldukça pahalıya satıl-
maktadır. Ekonomik açıdan glutensiz ürün çeşitliliğinin 
arttırılması ve yerel üretim ile bu ürünlerin son fiyatının 
azaltılması oldukça önemlidir. Glutensiz erişte raf ömrü-

nün uzun olması ve kontrollü şekilde üretimin yapıldığı 
merkezden diğer bölgelere ulaştırılabilme olanağı ile çöl-
yak hastaları için iyi bir seçenek oluşturmaktadır. 

Çölyak hastaları için glutensiz pirinç eriştesinin baklagil 
unları ile zenginleştirilmesine dair çalışma ilk kez tara-
fımızdan gerçekleştirilmiştir. Çalışmada pirinç eriştesi-
nin tiamin, riboflavin, niasin, besinsel lif, fenolik madde 
içeriklerinin ve toplam antioksidan aktivitesinin baklagil 
unu katkısı ile arttığı belirlenmiştir. Baklagil unu katkısı-
nın pirinç eriştesinin tekstürel özelliklerinde de iyileşme 
sağladığı, kuru eriştenin kırılması ve pişmiş eriştenin kop-
ması için gerekli olan maksimum kuvveti arttırdığı sap-
tanmıştır (Hosta, 2012). Eriştelerin kırılması için gerekli 
kuvvetin artması nakliyede büyük avantaj sağlayacaktır. 

Baklagil unları ile zenginleştirilen glutensiz pirinç eriştesi 
fonksiyonel bileşenler içermesi nedeniyle piyasadaki glu-
tensiz makarnaların aksine sadece çölyaklı bireyler tara-
fından değil aynı zamanda sağlıklı bireyler tarafından da 
tercih edilecektir.

Türkiye Makarna Saniyicileri Derneği 2008 verilerine 
göre Türkiye’de makarna üretimi 606.620 ton olup bu-
nun 432.469 tonu iç talebi karşılamaktadır. Türkiye’de 
toplam nüfusun %1.3’ünü çölyaklı bireyler oluşturmak-
tadır. Bu bağlamda glutensiz makarna talebinin 5.622 
ton olduğu tahmin edilmektedir. Baklagil unları ile zen-
ginleştirilmiş glutensiz pirinç eriştesinin seri üretimine 
geçilmesi halinde ürünün besinsel ve kalite özellikleri 
nedeniyle yurtiçi pazar payının yüksek olacağı tahmin 
edilmektedir.

Hosta, H. G., 2012, Farklı Baklagil Unları İle Zenginleştiril-
miş Glutensiz Pirinç Eriştelerinin Kalite Ve Bazı Besinsel 
Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.

Hedef Sektör

Gıda

07HATİCE GÖZDE HOSTA

HATİCE GÖZDE HOSTA

HATİCE GÖZDE HOSTA

Adresi : Ata Mahallesi 1073. cad 50/A  
  Öveçler/ANKARA

e-posta adresi : info.hostavilla@gmail.com

Telefon : 0 538 234 02 21
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MELEKLER BİYOLOJİ

ŞÜKRÜ ATAKAN

Mehmet KENAR

Projenin Adı

Proje, özellikle Moleküler Biyoloji laboratuvarlarında (ül-
kemizde 200 civarında mevcut) ve biyoteknoloji kapsa-
mına giren diğer laboratuvarlarda rutin olarak yapılan 
bir deney olan Western Blot için bir görüntüleme cihazı 
geliştirimesini amaçlamaktadır. Bu alanda kullanılan ci-
hazlar ülkemize ithal edilmektedir, çünkü Türkiye’de bu 
işi yapan bir cihaz üretilmemektedir. Geliştirilecek cihaz 
mevcut alternatiflerinden yalnızca yerli üretim olması 
açısından farklı olmayacak aynı zamanda çok iyi görün-
tü kalitesi eldesi, taşınabilir,hafif ve küçük olması, çok 
ucuza mal edilme ve dolayısıyla fiyat avantajı gibi ko-
nularda büyük avantaj sağlayacaktır. Bunların yanında 
cihaz Western Blot görüntülemede kullanılan karanlık 
oda ve burada gerekli olan tüm ekipmanlara olan ihtiyacı 
ortadan kaldıracaktır. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlükte 
görüntü elde edebilmesi sayedinde yüksek bilimsel çıktı 
özelliği olan protein array taraması deneylerinin görün-
tülenmesi ve analizinde de kullanılabilecek ve bu amaca 
yönelik yazılım paketleri içerecektir. Bu sayede cihaz ol-
dukça yüksek katma değere sahip olacaktır.   

Proje Özeti

Proje kapsamında Moleküler Biyoloji laboratuvarlarında 
rutin olarak yapılan bir deney olan Western Blot için bir 
görüntüleme cihazı geliştirilecektir. Bu cihaz bu deneyin 
görüntülenmesinde karanlık odaya ve burada kullanılan 

bütün ekipmana olan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır. Ayrı-
ca kendisiyle eşdeğer iş yapan cihazlar ile aynı görüntü-
leme kalitesine sahip olacaktır. Bu cihazın kullanımı çok 
kolay olacak ve çok kısa sürede görüntü elde edebilecek-
tir. Cihaz ayrıca eşdeğer iş yapan diğer cihazlardan çok 
daha küçük olacak ve diğerleri taşınabilir değilken bu ci-
haz taşınabilir olacaktır. Bunlardan da önemlisi cihaz çok 
ucuza mal edilecek ve eşdeğer iş yapan ve Türkiye’de 
100.000-180.000 TL’ye satılan rakiplerine müthiş bir fi-
yat avantaji sağlayacaktır. Bu işi yapan bir cihaz ülkemiz-
de üretilmemektedir. Bu sebeple bu cihaz ilk Türk üretimi 
Western Blot görüntüleme cihazı olacaktır. Bu sayede 
tedarik ve teknik servis konularında da hem süre hem de 
hizmet açısından büyük avantajları olacaktır. Ayrıca cihaz 
yüksek görüntüleme kalitesi sayesinde protein array ta-
ramalarının görüntülenmesi ve analizinde kullanılabilecek 
ve bu sayede katma değeri yüksek olacaktır.

Hedef Sektör

Biyoteknoloji
Moleküler Biyoloji
Biyokimyasal analiz
Sağlık bilimleri
Biyomedikal teknolojiler
Tıp teknolojisi
Adli tıp

Adresi : Bilkent Cyberpark Vakıf Binası, B07  
  Bilkent/ANKARA

e-posta adresi :  sukruatakan@gmail.com

Telefon :  0 533 640 38 18
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Projenin Adı

Sentetik Gen Üretimi

Proje Özeti

Proje pazarında sergileyeceğimiz projeler ‘Sentetik Gen 
Üretimi’ ve ‘Yeni nesil sekanslama ile tıbbi tanı’ projele-
ridir. 

Sentetik gen üretimi projesi ile, genetik mühendisliği 
yöntemleriyle doğada bulunmayan biyolojik sistem ve 
organizmaları oluşturuyor veya var olan organizmaları 
faydalı görevler için yeniden tasarlıyor ve üretiyoruz. 

Yeni nesil sekanslama ile tıbbi tanı projesinde ise, günü-
müzde kitlerle yapılan testlerin yerini yeni nesil dizi ana-

lizlerinin almasını sağlayacağız. Kitlerle yapılan genetik 
testler her bir gen ya da hastalık için ayrı bulunmaktadır. 
Hastalıklarla ilgili gen varyantları tespit edildikçe tanı kit-
leri yetersiz kalmaktadır ve hastaya yeni testlerin uygu-
lanması gerekmektedir. Yeni nesil sekanslama ile birçok 
hasta tam genom bilgisine sahip olacaktır ve yeni ilişkisi 
bilinen mutasyonlar tespit edildikçe ek testler yapmaya 
gerek kalmadan hastanın genom bilgisine bakılarak tanı 
konulabilecektir.

Hedef Sektör

Biyoteknoloji

Sağlık 

Genetik

09Sentegen Biyoteknoloji Danışmanlık 
Sentegen Biyoteknoloji Danışmanlık Elektronik Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

Adresi : Cyberparkplaza C Blok -1B7 
  Bilkent, ANKARA

e-posta adresi : info@sentegen.com

Telefon : 0 530 222 2042
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Deliyalıtkanlar Kimya
Deliyalıtkanlar Kimya Bilişim Makine Ar-Ge Limited Şirketi

Mustafa Kemal İŞEN

Mehmet KENAR

Projenin Adı

Sentetik Endüstriyel Aerojel Projesi

Proje Özeti

1) Görüntü İşlemeli Nokta Lazer Projesi: Mevcut Lazer 
Epilasyon Cihazlarına alternatif olarak yaptığımız lazer 
cihazı mevcut cihazlardan farklı olarak kıl köklerini tes-
pit edip nokta atışı yaparak yok etmeyi amaçlamaktadır. 
Böylece çok kısa sürede (3-6 seans) kıl kökleri ortadan 
kaldırılacaktır.

2) Sentetik Endüstriyel Aerojel Projesi: Dünyanın en ısıl 
yalıtkan malzemesi olan aerojeli üreterek Türk Sanayine 
kazandırmak ve kullanım alanlarını artırmak amaçlan-
maktadır. 

Hedef Sektör

Güzellik sektörü, Yalıtım Sektörü

Adresi : Bilkent Cyberpark Cyberplaza B blok  
  no:223 Çankaya ANKARA

e-posta adresi :  deliyalitkanlar@gmail.com

Telefon :  0 505 575 01 53

10
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Projenin Adı

Akıllı 3B Stereo Sinema Sistemi

Proje Özeti

Akıllı 3B Stereo Sinema sisteminde amaç seyircinin 3 
boyut algısını rahatsız etmeyecek ve yapım ekibinin de 
işlerini kolaylaştıracak bir yazılım geliştirmektir. Yazılım 
yönetmenin seçtiği herhangi bir noktanın kameralara 
olan uzaklığını otomatik olarak ölçmektedir. Bu sayede 
yönetmenin öngördüğü 3 boyut algısının ortaya çıkacağı 
sahneler için, kamera uzaklıkları, ışık ve diğer paramet-
releri yönetmene otomatik olarak verilmektedir.  Bu da 
yapım sırasında zaman ve emek tasarrufunu sağlamak-
tadır.  Seyirciler için de en rahat algı seviyesini yakala-

yarak daha sağlıklı 3 boyutlu filmler üretmeye yardımcı 
olacaktır.

Proje 3 boyutlu film yapımının Türkiye pazarında yay-
gın bir şekilde kullanılmasını ve aynı zamanda uluslara-
rası pazarda 3 boyutlu film çekimlerini kolaylaştırmasını 
amaçlamaktadır. Proje kapsamında öncelikle 3 boyutlu 
film çekimi için bazı kurallar belirlenmiş ve konu üzerine 
geniş bir literatür taraması yapılarak sürecin tamamını 
anlatan bir manuel hazırlanmıştır. Buna ek olarak 3 bo-
yutlu film çekimi ve kurgulanması aşamalarında uzman 
ekibimizle hizmet vermekteyiz. 

Hedef Sektör

Sinema, Medya, Bilişim

113dios Prodüksiyon, Tasarım, Yazılım

Mahmut Sami Arpa

Mahmut Sami Arpa

Adresi : Akay Caddesi 22/14 Kavaklıdere  
  ANKARA

e-posta adresi : 3diospro@gmail.com

Telefon : 0 537 341 92 34
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AVİKON ELEKTRONİK
AVİKON ELEKTRONİK YAZILIM VE ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

MURAT SABUNCU

MURAT SABUNCU

Projenin Adı

DENGE VE YÖNELİM REFERANS SİSTEMİ

Proje Özeti

Denge ve Yönelim Referans Sistemi, DYRS (Attitude and 
Heading Reference System, AHRS) sağladığı 3-boyutlu 
açısal konum ve hız bilgileri sayesinde, Türkiye’de ve 
dünyada konum, hız ve açısal durum belirleme ihtiyacı 
olan her türlü uygulamada yaygın olarak kullanılmakta-
dır. 

Bu çalışmanın amacı  

• İnsansız hava araçlarında oto-pilot, navigasyon ve sta-
bilizasyon ihtiyaçlarının karşılanması

• İnsansız kara araçlarında kontrol ve stabilizasyon ihti-
yaçlarının karşılanması, otomatik denge sağlama meka-
nizmalarının desteklenmesi

• Yelkenli ve teknelerde oto-pilot ve konum belirleme 
uygulamalarına ilişkin bilgilerin üretilmesi

• Su altı uygulamalarda kontrol ve stabilizasyon ihtiyaç-
larının karşılanması

uygulamalarında sıkça kullanılan DYRS geliştirilmesi ve 
üretimidir. Böylece, mevcut şartlarda ancak yurt dışından 
temin edilebilen benzer vasıftaki ürünlere muadil, yeni, 
yerli ve özgün bir alternatif üretilecektir.

Hedef Sektör

Havacılık, Robotik, Stabilizasyon Uygulamaları, İnsansız 
Sistemler, Pozisyon Takip Sistemleri, Anten Uydu ve Ka-
mera Yönlendirme Uygulamaları, Otomativ

Adresi : Fenerbahçe Mah. Dr. Kazım Lakay  
  Sok. No. 4/14 Kadıköy, İstanbul

e-posta adresi :  murat@avikon.com.tr

Telefon :  0 532 575 70 76

12
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Projenin Adı

TDM-IP Dönüştürücü

Proje Özeti

Beyes-HAÇSİS; Hastane Acil Çağrı Sistemleri projesi, acil 
hemşire çağrı uygulamalarında tüm dünyada belli stan-
dartlar ile Sağlık Bakanlıkları tarafından hastanelerde 
bulundurulması gereken, hasta – hemşire – doktor – gü-
venlik görevlilerinin herhangi bir durumda acil olarak bir 
birleri ile iletişime geçebildiği elektronik kart ve yazılım 
sistemlerinin bir arada çalıştığı gerçek zamanlı (real-time) 
bir sistemdir. 

Proje; hastane odaları için konumlandırılacak, yatak 
başı çağrı sistemleri bunları toplayan, ve gelen doktor/
hemşirenin kartını okutup konsültasyon başlatacağı bir 
dokunmatik ana kontrol ünitesi, oda başı ışıklı uyarı sis-
temleri, doktor ve hemşire bilgileri içeren ID kartlarından 
oluşmaktadır.

Sistem tüm modülleri ile kullanıldığında, bir hastenin tüm 
hemşire çağrı ihtiyaçlarını, akabinde oluşturulacak tüm 

konsültasyon ihityaçları ile berabar mavi-beyaz-pembe 
kod ihityaçlarıda karşılacaktır. Ayrıca sistem hastane 
santrali ile bir SIP server tarafından haberleştirilerek, 
Caller-ID tabanında telefon ile ilgili odaya konsültasyon 
başlatabilecek modüle sahiptir. 

Yazılım Server ve Client modüllerini içeren bir şekilde 
dizayn edilmiş olup her modül kendi başına bağımsız 
yüklenebileceği gibi beraber de çalışabişmektedir. Tüm 
iletişim Ethernet ile sağlanmakta olup oda içi çağrı sis-
temleri ile kontrol ünitesi  haberleşmesi kablolu olarak 
sağlanmaktadır.

Proje bu aşamasıyla Sağlık Bakanlığının 2012 teknik 
şartnamesindeki ihtiyaçları kapsamakta olup, kullanıcı 
dostu ve güvenilirliği ile beklentilerin üstünde bir perfor-
mans sağlayacaktır.

Hedef Sektör

Sağlık Sektörü,
Devlet Hastaneleri,
Özel Hastaneler,
Polikilinikler

13BEYES Mühendislik İletişim
BEYES Mühendislik İletişim ve Bilgi Teknolojileri

Kerem SAVAŞ

Kerem SAVAŞ

Adresi : 100. Yıl Mah. Reşit Galip Cad.  
  No:26/11 Gaziosmanpaşa ÇANKAYA  
  ANKARA

e-posta adresi : beyes@beyes-eng.com

Telefon : 0 505 495 30 29 
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KAYA ÖZÇELİK BORDO YAZILIM
KAYA ÖZÇELİK BORDO YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

KAYA ÖZÇELİK

KAYA ÖZÇELİK

Projenin Adı

Sut çiftliği otomasyonu

Proje Özeti

obilet.com : 50 otobüs firmasına ait biletlerin satış iş-
lemlerinin gerçekleştirildiği online otobüs bileti satış 
sistemi.

minalmalek.com : Arap Yarımadasını hedef alan, kullanıcı-
ların ürünlerini tanımlayıp satış işlemi gerçekleştirebildik-
leri, açık arttırma özelliğine de sahip online satış sistemi

buzzfile.com : ABD’ deki tüm firmalara ait bilgilerin geliş-
miş arama yetenekleri ve performansa dayalı veritabanı 
geliştirimleri ile sunulduğu sistem.

universiteportal.com : Sadece üniversite öğrencileri ara-

sında iletişim ve paylaşım sağlamak amacıyla hazırlanan 
sosyal paylaşım platformu

duuzo.com : Kullanıcıların ürünlerini listeleyip satabildik-
leri satış platformu. Proje Second Life ile entegre çalış-
maktadır. Kullanıcılar Second Life üzerindeki paralarını 
sisteme aktarıp alışveriş yapabilmektedir. Aynı şekilde 
satışlarından elde ettikleri kazançlarını Second Life sis-
temine yükleyebilmektedirler.

bambi.mysysorder.com : İstanbul’un en büyük fast food 
zincirlerinden Bambi’nin online sipariş sistemi.

Hedef Sektör

İnternet ortamında ürünlerini satmak isteyen tüm sek-
törler

Adresi : OĞUZLAR MAH. 1374. SK. 2/12  
  BALGAT/ÇANKAYA/ANKARA

e-posta adresi :  contact@bordoyazilim.com

Telefon :  0 532 206 58 74

14
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Projenin Adı

Akıllı Kamera

Proje Özeti

Projemiz özellikle endüstriyel görsel kontrol alanında 
kullanılabilecek olan, bilgisayara ihtiyaç duymadan kendi 
üzerinde görüntü analizi yapabilen bir Akıllı Kameradır. 

Ürünümüz endüstüriyel alanda karekod okuma, üretilen 
ürünlerin denetimi, robot kol yönlendirme benzeri birçok 
alanda, geniş bir yelpazede kullanılabilir. 

Hedef Sektör

Özellikle endüstüriyel kalite kontrol ve görsel denetleme 
alanlarında yazılım geliştiren ya da makine üretimi yapan 
firmalar öncelikli müşterilerimizi oluşturmaktadır.

15Büyütech Yazılım Bilişim
Büyütech Yazılım Bilişim Sav. Elek. Dan. Eğit. Ar. Ge. San. Tic. Ltd. Şti.

Ömer Orkun Düztaş

Ömer Orkun Düztaş

Adresi : Kosgeb Hacettepe Üni. Teknoloji  
  Geliştirme Merkezi T-1 Binası İşlik No:  
  B-1 Beytepe/ANKARA

e-posta adresi : buyutech@buyutech.com.tr

elefon : 0 505 792 03 05 
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Cengsoft Yazılım, Bilişim
Cengsoft Yazılım, Bilişim, Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Can Eroğul

Can Eroğul

Projenin Adı

Futbol Teknik Direktör Simülasyonu

Proje Özeti

EtkiTakip.com

Projede; internette her gün artan veri hacmi ile baş ede-
bilen, otomasyon sağlayıp gerçek zamanlı çalışan bir sos-
yal medya analizi aracı yapılmaktadır. Şu anda piyasada 
bulunan firmalar otomatizasyondan uzak, anlık çalışma-
yan hizmetler vermektedirler. Her şeyin çok hızlı geliştiği 
sosyal medya dünyasında böyle servislerin verim sağ-
layamayacağı açıktır. Projede bitirilmek üzere olan ürün 
sosyal medya analizini otomatikleştirerek çağın gerekle-
rini yerine getiren bir sistem sunmaktadır.

Sosyal medya analizini otomatikleştirmek denilirken 
bahsedilen çeşitli kaynakların süzgeçten geçirilerek anın-
da tek bir ortamda toplanmasıdır. 

EtkiTakip.com üzerinde; Twitter iletileri, Facebook gün-
cellemeleri, haber yorumları, sözlük girişleri, video yorum-
ları, vb. gibi sosyal medya araçlarında kişilerin her an ya-
yımladığı verilerin anlık olarak üzerinden geçirilmekte ve 
firmalara/kurumlara farklı ortamlarda vakit harcatmadan 
ileri düzey bir kontrol paneli ile sadece ilgilendikleri konu 

ile alakalı olanlar tek bir noktada gösterilmektedir. 

Sistem tarafından ham veriler ton, kategori, etki, konum, 
zaman ve kaynak bazında anlamlaştırılıp kullanıcıların 
hizmetine sunulmaktadır. Kullanıcılar da bu kontrol pane-
li ile manuel olarak asla başa çıkamayacakları oranda ve-
riyi düzenleyebilmekte, aradıklarını kolayca bulabilmekte, 
istedikleri anda sistemimiz üzerinden kişilerle iletişime 
geçebilmekte ve gerektiğinde kapsamlı istatistikler içe-
ren raporlar üretebilmektedirler. 

Hedef Sektör

Haber ajansları
Devletin iletişimden sorumlu müdürlükleri
Bankalar ve finans kurumları
Telekom firmaları
Siyasi partiler
Belediyeler
Havayolu firmaları
Reklam ve halkla ilişkiler ajansları
Moda firmaları
Gıda firmaları ve markaları
Perakendeciler
Otomobil firmaları

Adresi : KOSGEB TEKMER A-10 

  Hacettepe Üniversitesi Beytepe  
  Kampüsü 06800 ANKARA

e-posta adresi :  info@cengsoft.com.tr

Telefon :  0 532 450 95 33 - 0 312 354 7010
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Projenin Adı

Etkileşimli Dijital Reklamcılık: Üç boyutlu Kamera ve Gö-
rüntü İşleme Yöntemlerini Kullanan Yenilikçi Bir Yakla-
şım

Proje Özeti

Perakende sektöründe çok uzun zamandan beri klasik 
yöntemlerle reklamlar yapılmaktadırlar. Mağaza vitrin-
leri gibi müşterinin yoğun olarak görebileceği alanlara 
teşhir ürünlerini yerleştirmek yada mevcut panolara 
reklam afişlerini asmak yaygın uygulamalar arasındadır. 

Bu klasik yöntemler uzun zamandan beri hiç değişme-
den kullanıldığı için başarılı reklamcılığın en önemli un-
surları olan dikkati çekmek, ilginin uzun bir süre reklam 
üzerinde kalması, yenilikten (novelty) dolayı hatırlanma, 
pozitif marka algısı gibi faktörler etkili bir şekilde işe ko-
şulamamaktadır. Ayrıca, günümüz dijital reklamcılığındaki 
ürünlerin kullanıcı ile etkileşimleri çok sınırlıdır. Örneğin 
bir kapalı alanlarda kullanılan dijital LCD ekran veya açık 
alanlarda meydanlarda yüksek bir yerlere konulan dev 
LED ekranlar daha önceden nasıl programlandıysa o sıra-
da reklamları gösterir.

17İmgeLab Bilg.
İmgeLab Bilg. Yaz. Ar. Ge. Müh. Tic. Ltd. Şti.

Gökhan Şengül

Gökhan Şengül

Adresi : Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi  
  Teknoplaza A212 06830 Gölbaşı,  
  ANKARA

e-posta adresi : info@imgelab.com

Telefon : 0 532 315 55 71 



90

Asensis Nanoteknoloji Mühendislik
Asensis Nanoteknoloji Mühendislik Danışmanlık Araştırma Geliştirme Bilimsel Cihazlar İmalat Sanayi Ticaret  Limited Şirketi 

Fikret KUŞ

Fikret KUŞ

Projenin Adı

Tak çalıştır özelliğe sahip düşük maliyetli atomik kuvvet 
mikroskobu geliştirilmesi.

Proje Özeti

Atomik kuvvet mikroskobu geleceğin teknolojisi olarak 
anılan nanoteknolojinin olmazsa olmaz cihazlarındadır. 
İnsanlığın geliştirmiş olduğu en yüksek hassasiyetli ko-
numlandırma ve algılama yeteneğine sahip olan cihaz 
bunu gelişmiş sensörü ve piezoelektrik hassas tarayıcısı 
sayesinde başarmaktadır. Cihazın görevi optik cihazlar-
la elde edilebilecek çözünürlüğün çok ötesinde, atomik 
çözünürlükte üç boyutlu görüntü elde etmektir. Atomik 
kuvvet mikroskobu bilgisayar kontrollü bir cihazdır. Ciha-
zı kontrol eden komutları gönderen ve cihazdan aldığı 
verileri görüntüye dönüştüren gelişmiş bir yazılımla kul-
lanılmaktadır. Bunun yanında gömülü yazılımla kontrol 
edilen bir dijital devre ve bu devrenin kontrol ettiği has-
sas bir analog devreye sahiptir. 

Cihazın en yüksek teknoloji sensörü ve hassas tarayı-
cısı dahil tamamı kendi laboratuvarımızda üretilmekte-
dir. Temel elektronik bileşenler dışında ithal bir bileşeni 
bulunmamaktadır. Cihazın dijital devresinde bulunan 
gömülü yazılım ve bilgisayar yazılımı da tamamen pro-
jemiz kapsamında şirketimizde geliştirilmiştir. Buradan 
yola çıkarak cihazımızın %99  yerlilik payıyla ve yüksek 
katma değerle üretildiği rahatlıkla söylenebilir. Dahası 
geliştirdiğimiz teknolojinin piyasaya sürülmesiyle atomik 
kuvvet mikroskobu gibi dünyanın en ileri teknolojisinin 

kullanıldığı bir sektörde şirketimiz teknoloji lideri konu-
muna gelecektir.

Bu kadar yüksek teknoloji ile piyasada bulunan bu cihaz-
lar aynı zamanda büyük kusurları da beraberinde bulun-
durmaktadır. Halihazırdaki atomik kuvvet mikroskopları 
taşınamayacak kadar hantal, kullanımı zahmetli ve belli 
bir profesyonellik seviyesi gerektiren, kurulumu yalnızca 
üretici firmanın uzmanları tarafından yapılabilen ve piya-
sada değerleri de son derece yüksek , pahalı cihazlardır. 
Bu nedenle pek çok araştırma ekibi için ulaşılması imkan-
sız cihazlardır. Bu cihazlara erişme olanağı bulan araştır-
macılar içinse kullanımının zahmetli olması ve belirli bir 
profesyonellik seviyesi gerektirmesi nedeniyle kullanım-
ları sınırlı kalmaktadır.

Geliştirdiğimiz cihaz ile yukarıda sayılan üstün özelliklerin 
tamamı korunmuş, sayılan kusurların tamamı da ortadan 
kaldırılmıştır. Elde edilen cihaz tek bir USB kablosunun 
herhangi bir dizüstü bilgisayara takılmasıyla kurulumu 
tamamlanan, taşınabilecek kadar hafif ve taşınmaya uy-
gun tasarımı olan, hiçbir ön ayar gerektirmeden tek tuş-
la kullanılabilen ve düşük maliyetli bir cihazdır. Böylece 
konu ile ilgili araştırma yapan herkesin satın alabileceği 
ve kullanabileceği bir cihaz elde edilmiştir. 

Hedef Sektör

Nanoteknoloji konusunda faaliyet gösteren araştırma 
kurumları ile Seagate ve Intel gibi yüksek teknoloji ge-
liştiren firmalar.

Adresi : Kosgeb Hacettepe Üniversitesi  
  Teknoloji Geliştirme Merkez   
  Müdürlüğü  T1 Binası İşlik No:A1  
  Beytepe/ ANKARA

e-posta adresi :  fikretkus@asensis.net

Telefon :  0 505 423 45 49
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II. yenilikçi ankara



91

Projenin Adı

YÜKCEPTE

Proje Özeti

Nakliye firmalarının işlerini  günlük olarak www.yukcep-
te.com web sayfasından yük bilgilerini kaydedip şehirler 
arası taşımacılık yapan kişilere Turkcell, Avea ve Voda-
fone ortaklığıyla 4660 servis numarası ile sorgulama 
yapmalarını sağlayan ve bu şehirlerdeki yük bilglerine 
ulaşabildikleri Türkiye geneli bir sistemdir.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan verilere göre ül-
kemizde kayıtlı 1.200.000 adet kayıtlı taşımacılık yapan 
ağır vasıta bulunmaktadır ve yurtdışında farklı örnekleri 
bulunmasına rağmen ülkemizde bu sektör henüz tekno-
lojiyle buluşamamıştır. 

Geliştirmiş olduğumuz iş modeli ile birbirinden bağımsız 
pek çok kişi ve kuruluşa doğrudan ya da dolaylı olarak 
faydaları bulunmaktadır. 

Nakliye Şirketleri ve Lojistik Firmaları: Sadece kendi ça-
lıştığı kamyoncular ya da o anda yanına gelebilen kam-
yoncuların dışında çok daha fazla kamyoncuyla iletişime 
geçerek yaptırması gereken işi daha kısa zamanda ve 
daha hesaplı yaptırmasına olanak sağlar.

Nakliye duraklarında bulunmayan ve şehrin farklı bölge-
lerinde bulunan nakliye şirketlerinin de sisteme iş bilgile-
rini girerek kamyoncuya ulaşmalarını sağlar. 

Nakliye firmalarının taşıyıcılarla hedef odaklı görüşmesi-
ni, yani nakliye firmasını iş sorgulamak için gereksiz yere 
meşgul edilmesinin önünce geçilmesi, iş sorgulama için 
sistemin kullanılmasını sağlar.

19ALTIBİR|CND BİLİŞİM
ALTIBİR|CND BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FURKAN ÖZER

FURKAN ÖZER

Adresi : Cyberpark Cyberplaza B Blok No 226  
  06800 Bilkent Çankaya / ANKARA

e-posta adresi : info@altibircnd.com

Telefon : 0 505 611 64 63 

Taşıyıcılar: Nakliyecilerin toplu bir şekilde bulunduğu nak-
liyeci duraklarının dışındayken bile SMS ile iş bilgilerine 
ulaşmasına olanak tanır. 

Bulunduğu şehirde isteğine uygun bir iş bulamaması du-
rumunda, çevre illere gitmeden o illere ait işlere ulaşma-
sını  sağlar.

Şu anki mevcut çalışma sisteminin aksine birçok iş bilgi-
sine bulunduğu yerden ulaşıp teklif vererek kendisine en 
uygun işi bulmasını sağlar.

Aynı şehirdeki sehrin uzak bir noktasına yük getirdiğinde 
yeni bir iş bulmak için nakliyeciler durağına gitmeden SMS 
ile iş bilgisine ulaşıp yakıt ve zaman kaybı olmadan yeni 
bir yük bulma imkanına sahip olurlar. 

Ülke ekonomisine Katkısı: Sistemimiz, kamyon ve tır ben-
zeri nakliye araçlarına şehir trafiğine girmeden yük bulma 
imkanı sunduğu için şehir trafiğindeki kamyonların azal-
masını sağlar.

Bu nedenle yakıt tasarrufuna ve çevre kirliliğinin azalma-
sına katkı sağlar.

Sektörün teknolojik ortama taşınması: Hala panoya yaz-
ma sistemiyle sürdürülen yük ve kamyon bulma sistemi-
nin web portalı üzerine taşınarak sms yoluyla bilgi payla-
şımını sağlar.

Taşıyıcının şehirden şehire seyir halindeyken sms gönde-
rerek yük bilgisi sorgulaması yapabilmesini sağlar.

Taşıyıcının yükünü boşaltması gereken noktada beklerken 
yük sorgulaması yaparak dönüş yükünü bulmasını sağlar.

Taşıyıcının aynı şehirde birden fazla noktada bulunan 
nakliyeci garajlarındaki ve nakliye garajında bulunmayan 
nakliye şirketlerinin yük bilgilerine sms yoluyla ulaşabil-
mesini sağlar.

Nakliye şirketlerinin taşıyıcı bulunması zor olan illere ko-
lay, hızlı ve uygun fiyatlı araç bulmasını sağlar.

Nakliye şirketlerinin taşıyıcı araçları puanlıyarak güve-
nilir araç istatistiği oluşturması ve tanımadığı yabancı 
araçların plaka veya kullanıcı tc kimlik numaralarıyla sor-
gulama yaparak bilgilerine ulaşabilmesini sağlar.

Sistemin oturmasıyla taşıyıcının sms yoluyla yük bulma 
oranı arttıkça taşıyıcının daha önce yükleme yaptığı fab-
rika vb. yerleri direk telefon ile arayarak yük sormasının 
önüne geçilmesini sağlar.

Hedef Sektör

Ulaşım ve yük taşımacılığı sektörü, Nakliye Şirketleri, Lo-
jistik Firmaları, Taşıyıcı Kooperatifleri, Taşıyıcılar.
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Gezita
Gezita – Online Gezi Haritanız 

Murat ÖZER

Murat ÖZER

Projenin Adı

Kullanıcıya Özel Online Gezi Haritası Oluşturarak Mevcut 
Yurt İçi Turizminin Etkinliğinin %50 Arttırılması  

Proje Özeti

Yurt içi turizmine çok büyük katkıları olacağına inandığı-
mız www.gezita.com  kullanıcıya özel gezi haritası oluş-
turma özelliğine sahiptir. Bu özelliğiyle de dünyada bir 
ilk konumundadır.

Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki, GEZİTA’nın herhan-
gi bir tur şirketiyle veya yayın organıyla ilişkisi yoktur. 
GEZİTA ziyaretçilerine tarihi, kültürel ve sosyal mekanlar 
hakkında görsel ve yazılı detaylı bilgiler vererek, ziya-
retçilerinin kendi gezi haritalarını oluşturmalarını sağlar. 
GEZİTA üyeleri gezi planı yapmak istedikleri illerde, ka-
tegorilere göre gezmek istedikleri mekanları haritalarına 
ekleyerek, kişisel gezi haritalarını oluşturabilmektedirler. 

Hatta, mekanların haritadaki konumlarına göre gezi ro-
talarını başka hiçbir kaynağa başvurmadan en kısa yolu 
oluşturacak şekilde ayarlama imkanına da sahiptirler. 
Özetle, sloganımızda da belirttiğimiz gibi “Online Gezi 
Haritanız” dır.

Bu projede, illerimizde bulunan taşıdığı tarihi özellikler, 
popülerliği ve doğa güzellikleri bakımından gezilmesi ge-
reken mekanların haritadaki yerleri belirlenmiş, o mekan-
larla ilgili görsel ve yazılı bilgiler verilmiştir. 

Bu proje ile yurt içi turizminin %50 artacağına inanıyo-
ruz. Kullanıcılardan alacağımız geri beslemelerle illeri-
mizde bulunan resturantlar ve oteller de web sitesinin 
içeriğinde bulunacaktır.

Hedef Sektör

Turizm, otelcilik, yeme-içme

Adresi : Yenibatı Mahallesi Şehit Mehmet  
  Kolcu Sokak Granit Sitesi 18. Blok  
  No: 27 Batıkent, Yenimahalle/ANKARA

e-posta adresi :  gezita@gezita.com

Telefon :  0 505 584 06 81

20
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Projenin Adı

Titreşim Kontrolü Ve Testleri İçin Yazılım Ve Donanım 
Geliştirilmesi

Proje Özeti

Teknogirişim iş fikrimiz kapsamında titreşim kontrolü 
uygulamalarında kullanılabilecek bir viskoelastik malze-
me test sistemi ve iki adet yazılım geliştirilmesi planlan-
maktadır. Geliştirilecek yazılımlar ve test sistemleri bu iş 
fikrinin uygulanacağı firmanın özgün ürünleri olarak ilgili 
sektörler ve firmalara sunulacaktır. İş fikri çıktılarının yeni 
ürün olarak ticarileşmelerine ek olarak geliştirilecek bu 
yazılımlar ve test sisteminin firma bünyesinde kullanıla-
rak titreşim kontrolü konusunda çalışan veya ihtiyaçları 
bulunan (kauçuk firmaları, otomotiv firmaları, beyaz eşya 

firmaları, savunma sanayii firmaları v.b.) firmalara elasto-
merik malzemelerin karakterizasyonu, titreşim sönümle-
me sistemlerinin tasarımı gibi konularda mühendislik hiz-
metleri de verilebilecektir. Özetle, iş fikrinin çıktıları hem 
ürün olarak satılabilir hem de iş fikrinin uygulanması için 
kurulacak firmanın titreşim kontrolü alanında mühendis-
lik çözümleri üretmesine altyapı sağlayabilir.

Hedef Sektör

Savunma Sanayii
Havacılık ve Uzay Sanayii
Kauçuk Sanayii
Otomotiv Sanayii
Beyaz Eşya Sanayii

21HG Mekanik
HG Mekanik Ar-Ge Mühendislik Yazılım Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret  Limited Şirketi

Gökhan O. ÖZGEN

Gökhan O. ÖZGEN

Adresi : Blv. Gümüş Blok Bodrum Kat Kuluçka  
  Merkezi No:8 ODTÜ Teknokent ANKARA

e-posta adresi : gozgen@hgmekanik.com.tr

Telefon : 0 530 202 23 78 
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OTARGE Otomotiv
OTARGE Otomotiv Güvenlik Yazılımları

İLKER ŞAFAK

İLKER ŞAFAK

Projenin Adı

Araçların Sinyalizasyon Sistemlerinde İnovasyon

Proje Özeti

Arkadan Çarpmalı kazaları azaltmaya yönelik geliştirdiği-
mizz elektronik kart ve yazılım ile projemezin dünya ge-
nelindeki tüm araçlara uygulanmasını hedeflemekteyiz. 
Vizyonumuz, “Kaza Önleme Sistemleri” denildiğinde üst 
sıralarda ismi geçen bir şirket olmaktır.

Hedef Sektör

Araç Üreticileri
Yan sanayi
Sigorta Şirketleri
Araç Filo Şirketleri

Adresi : 1376 sok No:3R Boran Plaza Konak  
  İZMİR

e-posta adresi :  info@otarge.com

Telefon :  0 532 133 46 56

22
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Projenin Adı

Çapraz Kodlayıcı

Proje Özeti

Ürünümüz değişik marka ve modeldeki güvenlik ekip-
manlarını entegre bir şekilde yöneten bir yazılımdır. En-
tegre edilen sistemler CCTV, çevre güvenlik sistemler, 

kartlı geçiş sistemleri, sonar başlıklar, radar sistemleri 
gibi sistemler olup, yazılım başka türdeki güvenlik ekip-
manlarını entegre edebilme özelliğe sahip açık bir mima-
riye sahiptir.

Hedef Sektör

Fiziki Güvenlik,Savunma Sanayi

23Nanodems Bilgisayar
Nanodems Bilgisayar ve Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.

Abdulkadir Vardar Abdulkadir Vardar

Adresi : Gazi Teknopark 06830 Gölbaşı  
  ANKARA

e-posta adresi : info@nanodems.com

Telefon : 0312 485 06 78 
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Ario Bilişim Teknolojileri

Orçun Tolga GÜZELCAN

Orçun Tolga GÜZELCAN

Projenin Adı

Akıllı Kalite Kontrol ve Sayma Sistemi

Proje Özeti

Günümüzde fabrikalardaki seri üretim bantlarında sıkça 
kullanılan kalite kontrol ve sayma sistemleri ürün bazlıdır 
yani bu sistemler sadece tek tip ürün için çalışabilir.Bu 
yüzden her farklı ürün bandı için farklı yazılım ve farklı 
kalibrasyon gerekir.Geliştirilecek bu projede sistem öğ-
renme yetisi sayesinde hiçbir değişiklik gerektirmeden 
farklı ürün bantları için kalite kontrol ve sayma yapabile-
cektir.Sistem konulduğu yürüyen banttan geçen ürünün 
doğru formunu belli bir sürede öğrenecek,öğrenme işle-
minden sonra gelen hatalı ürünleri tespit edecek ve kaç 
tane ürün geçtiğini sayacaktır.

Bu projenin amacı günümüzde seri üretim bantlarında 
kullanılan kalite kontrol ve sayma sistemlerini geliştir-
mektir.Bu sistemlerin hepsi aynı işe yapmasına rağmen 
her üretim bandı için farklı sistem geliştirilmektedir ve 

bu günümüz teknolojisinde büyük bir kaynak israfıdır.
Akıllı sayma ve kalite kontrol sistemi bu sistemlerin akıllı 
versiyonudur.Bu sayede üretim aşamasındaki teknolojik 
harcamalardan biri minimize edilebilecektir.Aynı zamanda 
belirli bir üretim bandında kullanılan bu sistem istenildiği 
taktirde farklı bir üretim bandına yerleştirilebilir.Öğren-
me aşaması yeniden başlatıldığında sistem yeni banttaki 
ürünü öğrenip bu ürün için kalite kontrol ve sayma yapa-
bilecektir.Şuan kullanılan sistemlerin ömrü,ürün bandının 
ömrü kadardır.Ürün bandı tasfiye edildiğinde kullanılan 
kalite kontrol ve sayma sistemide tasfiye olacaktır ki bu 
çok büyük bir kayıptır.Çünkü bu sistemler yüksek mali-
yetli pahalı sistemlerdir.Bu proje ile bununda önüne ge-
çilecektir.

Hedef Sektör

Seri üretim yapan tesisler, fabrikalar, endüstriyel tesisler, 
imalathaneler, kargo firmaları

Adresi : İncek Atakent Sitesi 1221.sok no:41  
  Gölbaşı/ANKARA

e-posta adresi :  info@ario.com.tr

Telefon :  0 532 523 68 47

24
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Çağrı YILDIRIM

Projenin Adı

Otomatik Araç Kaza Bildirim Sistemi

Proje Özeti

Otomatik Araç Kaza Bildirim Sistemi; herhangi bir araç 
kazası durumunda, kazanın olduğu adresi veya koordi-
natları bildirilmesi istenen yere, anında iletebilen bir sis-
temdir.

Sistemin temel amacı çarpmalardan sonra meydana 
gelen ilk acil yardım süresini olabildiğince kısaltmaktır. 
Aracın içine yerleştirilen ivmeölçer, GPS kiti, haberleşme 
aygıtı ve mikroişlemciler sayesinde, araç kaza yaptığı an 
sistem tarafından algılanır. Aracın bulunduğu konum GPS 

sensörü tarafından belirlenir ve bildirilmesi istenen he-
defe GSM modülü vasıtasıyla gönderilir. Alıcı kısmı (112 
Acil), bu bilgiye sunucu vasıtasıyla ulaşır ve acil yardım 
ekibi olay yerine gönderilir.

Medikal servisler ve sağlık alanına daha ilgili, güvenliğini 
birincil öncelikte tutan, maddi anlamda güçlü ve sistemin 
çalışmasına uygun otomobil sahiplerinin bu donanıma 
ilgi göstermesi beklenmektedir. Prototipin ticarileşmesi 
bu müşteriler üzerine yoğunlaşılarak yapılacaktır.

Hedef Sektör

Şahısların kullandığı özel otomobiller, kurulmsal araçlar 
ve şehirlerarası ticari otobüsler

Adresi : ODTÜ Ostim Teknokent Uzayçağı  
  Cad. 1308. Sok No:6 B1/17F  
  Yenimahalle/ANKARA

e-posta adresi :  cagri.yildirim@otomokit.com

Telefon :  0 507 288 53 62

25Otomokit Elektronik Bilişim
Otomokit Elektronik Bilişim Yazılım Danışmanlık İth. İhr. Paz. Ltd. Şti

Çağrı YILDIRIM
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Panos Bilişim
Panos Bilişim Reklam Turizm Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.

Ulaş AKSAN

Ulaş AKSAN

Projenin Adı

Panoks Sanal Gerçeklik Otomasyon Sistemi

Proje Özeti

360° Panoramik Sanal Gerçeklik Fotoğrafçılığı (Panora-
mic VR Photography), geniş açı panoramik fotoğrafların 
360 derecelik dairesel ya da küresel halde interaktif su-
numudur. 

Oluşturulan panoramik fotoğrafların konum, yön, mesafe 
ve eğim bilgileri kullanılarak, aralarında geçişler yapılması 
sağlanır ve sanal gerçeklik deneyimi zenginleştirilir ve 
sanal gezinti sistemleri oluşturulur. Bu bilgiler şu anda 
manuel yöntemlerle saptanmakta ve kullanılmaktadır. 
Bu sebepten dolayı büyük oranda hatalar ve zaman 
kayıpları oluşmaktadır. Böyle bir sistemi gerçekleştir-
mek için kendi ekseni etrafında otomatik olarak dönen 

entegre tripod kamera, Gyroskop (eğim ölçer), Compass 
(elektronik pusula), GPS (Coğrafi Konumlama Sistemi), 
Accelerometer ve Encoder (ivme ölçer ve hız ölçer) gibi 
araçlar kullanılacaktır.

Böyle bir sistemin (panoramik fotoğrafçılık hizmeti, kiosk 
destekli sanal navigasyon sistemleri, olay yerin inceleme, 
güvenlik, inşaat süreci inceleme, ekolojik inceleme gibi) 
çok geniş kullanım alanlı olmakla beraber, düşük maliyeti 
ve sağladığı üretim tasarrufu sayesinde yerli ve küresel 
piyasada rekabet edebileceği düşünülmüştür. Piyasada 
hali hazırda satılan benzer ürünlere karşı bir çok avantajı 
mevcuttur.

Hedef Sektör

İl Özel İdareleri, Belediyeler, Emniyet, Savunma 
Sanayi,Kamu Kurumları ve Özel Sektörler

Adresi : Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2818.cad  
  No:22 Çayyolu Yenimahalle ANKARA

e-posta adresi :  uaksan@panoks.net

Telefon :  0 532 400 60 14

26
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Tacettin Sercan Pekin

Projenin Adı

AVM Yemek Katları ve Restoranlar için Otomasyon

Proje Özeti

Projenin temel olarak tablet bilgisayarlarda çalışması 
hedeflenmektedir. Ayrıca bir veritabanı sunucusu da 
bulunacaktır. Tabletlerde ve sunucuda maliyet mümkün 
olduğu kadar düşük tutulacak ve bu sayede yaygın ola-
rak kullanılması hedeflenecektir. Tabletlerde ebat olarak 
10 inch civarı seçilmiştir. Veritabanı sunucusu için de MS 
SQL tercih edilmiştir. Tablet yazılımları Android ve java 
ile yapılmıştır. Veritabanın dışında kalan sunucu işlemleri 
için ise java temelli bir yazılım esas alınmıştır. Bu proje ile 
güncel sipariş sorunlarının çözülmesinin yanında sadece 
yemek siparişi değil benzer tüm uygulamalr için temel 

olacak bir altyapı çalışması hazırlanmaktadır. Sistemin ilk 
planda avm lere satılması hedeflenmektedir. Eğer satış 
sağlanamazsa sadece alan işgali ile reklam üzerinden ge-
lir elde edilmesi hedeflenmektedir. Avm ler dışında bir de 
Türkiye’de bayiliği olan uluslararası yemek firmaları da 
asıl hedeflerimiz arasındadır. Bunlara yapılacak muhte-
mel bir satış ile yurt dışı pazarına açılmak hedeflenmekte 
ve ülkemize döviz kazandırmak amaç edilmektedir.

Hedef Sektör

• Alış veriş merkezleri
• Restoranlar
• “Franchisingler”
• “Fast Food” lar
• Bilişim sektörü

Adresi : Çiğdem Mah. 1577. Sok. Gazi Apt.  
  No:2/7 Çankaya/ANKARA

e-posta adresi :  iletisim@pekinyazilim.com.tr

Telefon :  0 532 200 28 96

27Tacettin Sercan Pekin

Tacettin Sercan Pekin
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RFsis Teknoloji Bilişim
RFsis Teknoloji Bilişim Yazılım Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

Serdar Sultanoğlu

Serdar Sultanoğlu

Projenin Adı

Sağlık Sisteminde RFID

Proje Özeti

 Son yılların hızla yaygınlaşan teknolojisi haline gelen 
RFID sistemlerinde kullanılmak üzere geliştireceğimiz 
projemiz, birçok farklı sektörde kullanılabilecek RFID oku-
yucuların kendimiz tarafından geliştirilmesi, üretilmesi, 
satışının gerçekleştirilmesi ve geliştireceğimiz farklı pro-
jelerde kullanılması olarak düşünülmüştür. 8-10 metre 
mesafeden okuma yapabilen pasif RFID okuyucular ül-
kemizde üretilmemekte ve yurt dışından yüksek fiyat-
larla satın alınmaktadır. Projemizde bu RFID okuyucuları 
tasarlayıp üreterek RFID sektöründe öncü firmalardan 
olmayı hedeflemekteyiz.

Projemizde RFID teknolojisini aşağıdaki kullanım alanla-
rındaki problemleri çözmek için kullanmaktayız.  

-kapı giriş çıkış sistemleri,

-İnsan Kimliklendirilmesi (Fabrikalar, Hastaneler),

-Araç Kimliklendirilmesi (Otoyollar, Otoparklar),

-Bagaj Takip Ve Çeşitlendirilmesi (Havayolları),

-Envanter Sayımı (Depo Giriş ve Çıkışları),

-Lojistik (Posta Servisleri, Kurye Servisleri),

-Endüstriyel Üretim Kontrolü,

-Kütüphane Yönetim Sistemi,

-Hayvan Kimliklendirilmesi (Besi Ciftlikleri),

-Çamaşırhane Yönetim Sistemi,

-Atık Ve Çöp Toplama Dökme Yönetim Sistemi,

-Fabrika Otomasyonu,

-Basınçlı Tüp Takip Sistemleri (Lpg, Basınçlı Fıçılar),

-Akıllı Raf Sistemleri (Süpermarketler Yapı Marketleri)

-Oteller, Tatil Köyleri, Aquaparklar.  

RFID okuyucular ülkemizde üretilmemekte ve yurt dı-
şından yüksek fiyatlarla satın alınmaktadır. Projemizde 
bu RFID okuyucuları tasarlayıp üreterek fiyat avantajıyla 
RFID sektörüne girip öncü firmalardan olmayı hedefle-
mekteyiz.

Hedef Sektör

Firmamız ağırlıklı olarak RFID sektöründe faaliyet göster-
mektedir. RFID okuyucuların üretilmesi ve RFID sistem-
lerinde kullanılması alanında çalışmaktadır fakat bunun 
yanında kameralar, görüntü sistemleri, plaka tanıma 
sistemleri, bilişim sistemlerinde de faaliyet göstermek-
tedir. 

Adresi : Gazi Teknopark B Blok no: BZ01  
  Gölbaşı/ANKARA

e-posta adresi :  serdarsultanoglu@rfsis.com.tr

Telefon :  0 532 574 74 55

28
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Şadi Çağatay Öztürk

Projenin Adı

ROFPP C++ Programlama Çatısı

Proje Özeti

ROFPP modern, iyi tasarlanmış, genişletilebilir ve kullanı-
mı kolay bir C++ programlama çatısıdır. ROFPP ile:

• Windows, Linux ve Mac OS X tabanlı PC

• Sunucular

• Gömülü sistemler

• Web

gibi platformlar üzerinde çalışan yazılımlar geliştirilebilir. 

Hedef Sektör

ROFPP aşağıdaki alanlarda kullanılmaya uygundur:

• Web programları, portalları ve siteleri

• Klasik Windows, Mac OS X ve Linux Programları

• Gömülü sistem yazılımları

• Endüstriyel makine yazılımları

• Dağıtık/Bulut hesaplama uygulamaları

• Medikal, savunma, bilişim, otomotiv vb...

Adresi : Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi  
  Teknoplaza Binası C-Blok 2. Kat  
  C-217 06830 Gölbaşı / ANKARA

e-posta adresi :  info@robutel.com

Telefon :  0 536 703 19 99

29Robutel Elektronik
Robutel Elektronik Makina Yazılım Ltd. Şti.

Şadi Çağatay Öztürk
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Teşhispek Zirai Yazılım
Teşhispek Zirai Yazılım Tic. Ltd. Şti.

Deniz Pekin

Serdar Sultanoğlu

Projenin Adı

Zirai Hastalık Teşhis ve Tedavi Kılavuzu

Proje Özeti

Proje web temelli bir proje olacak ve bu nedenle internet 
üzerinden yayın yapan bir sistemin temel prensiplerini 
içerecek. Detay olarak ise sistem SUN ONE Web Server 
üzerinden çalışacak bir sunucu yazılımı içerecek. Bu yazı-
lım html, JSP ve javascript öğelerini içerecek. Ayrıca siste-
min asıl kullanım amacı olan ver bankasının tutulması için 
de MS SQL kullanılacak ve sisteme entegre edilecek. Kul-
lanıcı bu detayların hiç birini görmeden direkt herhangi bir 
web tarayıcı aracılığıyla sisteme giriş yapacak ve kullanıcı 
adı ve parolası ile sisteme dahil olacak. Bundan sonra ise 
rahatlıkla sistemi kullanmaya başlayabilecek. Sistem sa-
yesinde büyük bir veritabanı oluşturulmuş olacak ve bu 
sayede hiç bir ticari faaliyet olmasa bile bu bilgilerin aka-
demik olarak kullanılması sonucunda ülkemizde henüz 
mevcut olmayan bir zirai hastalık veri bankasına sahip 
olunmuş olunacaktır. Gerekirse sistem ileride akademik 
kullanıcılardan veri alabilecek ve en son güncellemeler bu 
sayede takip edilebilecektir. Bu proje ile, örneğin,  yaşa-
dığı yer itibariyle ilk atamasının yapıldığı bölgenin zirai 
hastalıkları hakkında bilgisi olmayan bir ziraat mühendisi 
atandığı yerde hemen fikir üretmeye başlayabilecek ve 
böylece iş gücü tasarrufu sağlanmış olacaktır. Ayrıca ileri 
düzey kullanıcılar için güncellemeleri takip edebilecekleri 

ve kullanmama dolayısıyla unuttukları teknik bilgileri ha-
tırlayabilecekleri bir sistem oluşturulmuş olunacaktır.

Bu projenin istenilen seviyelere gelmesi ve şirkete kat-
ma değer sağlaması sonucunda sürekli olarak bir kaç 
ziraat mühendisi, bilgisayar mühendisi ve ilgili bazı tek-
nik elemanların istihdam edilmesinin yanısıra, özellikle 
öğrenciler ve teknikerler gibi bilgileri henüz yerleşmemiş 
kişilerin öğrenme sürelerinin kısaltılması büyük bir zaman 
ve para tasarrufu sağlayacaktır. Sistemin ana gelirinin 
reklamlar ve ücretli üyelikler olması düşünülmektedir. Bu 
iki fikir başarısız olursa, sistem büyük bir zirai ilaç firma-
sına pazarlanmaya çalışılacak ve onların pazarlama ağı 
sayesinde satılarak paylaşım hesabı gelir elde edilmesi 
hedeflenecektir.

Hedef Sektör

• Ziraat

 Zirai ilaç bayileri

 İl ve ilçe tarım müdürlükleri

 Araştırma enstitüleri

• Üniversiteler

• Bilişim sektörü

Adresi : Çiğdem Mah. 1577. Sok. Gazi Apt.  
  No:2/7 Çankaya/ANKARA

e-posta adresi :  iletisim@teshispek.com.tr

Telefon :  0 532 200 49 13

30

II. yenilikçi ankara



103

Engin Tola

Projenin Adı

PixelScanner

Proje Özeti

PixelScanner yazılımımız ile bir nesnenin fotoğraflarını 
çekip otomatik olarak 3 boyutlu modelini hızlı bir şekilde 
çıkartabiliyoruz.

Bu teknolojimizin mimariden oyun sektörüne, sanal tu-
rizmden savunma sanayiine bir çok alanda uygulaması 
bulunmaktadır.

Bu uygulamalar içerisinden firmamızın odaklandığı konu, 
havadan çekimlerden kaliteli 2 boyutlu ve 3 boyutlu ha-
ritaların çıkarılması yönündedir.

Hedef Sektör

Savunma Sanayii, Oyun, Reklam/Grafik

Adresi : Microsoft Inovasyon Merkezi - Bilkent  
  Cyberpark - ANKARA

e-posta adresi :  info@aurvis.com

Telefon :  (505) 640-2534

31Aurvis Bilişim

Engin Tola
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CKS Teknoloji
CKS Teknoloji Yazılım ve Elektronik Tic.

Cem Kadir ŞAHİN

Cem Kadir ŞAHİN

Projenin Adı

Mobil Plaka Tanıma Cihazı

Proje Özeti

Günümüzde kullanılan plaka tanıma sistemlerinde kulla-
nılan bilgisayar platformlarının yerini almak için dizayn 
edilmiş embedded mobil donanımdır.

Piyasada plaka tanıma yazılımları için profesyonelleşmiş 
firmalar bulunmaktadır, fakat ürün bazında özelleşmiş 
mobil donanımları olan firmalar bulunmamaktadır. 

Hedef Sektör

görüntü işleme sistemleri

Adresi : Çiğdem Mah. 1577. Sok. Gazi Apt.  
  No:2/7 Çankaya/ANKARA

e-posta adresi :  iletisim@teshispek.com.tr

Telefon :  0 532 200 49 13

32
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Emre EGE

Projenin Adı

Taşınabilir İnsansız Sualtı Aracıx

Proje Özeti

Ülkemizin doğalgaz, petrol boru hatları ile sualtı arkeo-
loji, petrol arama ve sismik, boğulmalarda ceset arama 
çalışmaları gibi sivil ihtiyaçları ile mayın avlama, inceleme 
ve denizaltı kurtarma çalışmaları gibi askeri ihtiyaçları 
için ihtiyaç duyulan çok maksatlı sualtı aracının, sahip ol-
duğumuz bilgi birikimi, ülke imkânları ve yakalanan tek-
nolojik seviye kullanılarak üretilmesi projenin ana konu-

sudur. Projede ilk olarak taşınabilir bir insansız sualtı aracı 
üretilecek daha sonra diğer sualtı araçları geliştirilecektir. 
Bu aracın temel özellikleri arasında yaklaşık 300 metre 
derinlikte çalışabilme, gerçek zamanlı görüntüleme, so-
nar tarama, basit bir robot kol, sıcaklık bilgisi, tuzluluk 
bilgisi, derinlik bilgisi bulunmaktadır. 

Hedef Sektör

Denizcilik sektörü, Emniyet, Sahil Güvenlik, Tersaneler, 
Petrol ve Doğalgaz Sektörü, Sualtı İnşaat Sektörü

Adresi : ODTÜ Teknokent SEM-2 Binası  
  No:A-3 ODTÜ ANKARA

e-posta adresi :  bilgi@desistek.com.tr

Telefon :  0 312 210 00 01

33DESİSTEK ROBOTİK
DESİSTEK ROBOTİK ELEKTRONİK YAZILIM AR-GE ÜR.DAN.İTH.İHR. TİC.LTD.ŞTİ.

Emre EGE
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ISSD BİLİŞİM ELEKTRONİK
ISSD BİLİŞİM ELEKTRONİK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

RECEP ÇAĞRI YÜZBAŞIOĞLU

RECEP ÇAĞRI YÜZBAŞIOĞLU

Projenin Adı

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ ( CHAOS™ )

Proje Özeti

Dünya nüfusu, gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut alt ya-
pılar, artan nüfusla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta 
zorlanmaktadır. Karşılanamayan bu ihtiyaçların insan 
hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için birçok 
alanda iyileştirmeler yapılması gerekmektedir.

Nüfus artışına paralel olarak trafikteki taşıt sayısı da art-
maktadır. Taşıt kullanımının artmasıyla birlikte, özellikle 
büyük şehirlerde, yoğun trafiğin ortaya çıkardığı birçok 
sorun, acilen önüne geçilmesi gereken bir hal almıştır. 
Trafik yoğunluğu, ulaşım süresinin artmasına, fazla yakıt 
tüketilmesiyle yüksek enerji maliyetlerine ve egzoz gazı 
salınımıyla çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bu gerekçe-
lerle başlatılan projeyle, trafik ışıklarının, trafiği düzenle-
medeki olumlu katkısını arttıran sistemler şehrin önemli 
noktalarında hayata geçirilmiştir.

Bilindiği üzere, ülkemizde trafik ışıkları sadece zaman 
ayarlı olarak çalışmaktadır. Bu durum; 

i.Araçların trafikte daha uzun kalmasına sebep olarak, 
trafik yoğunluğunu kabul edilemez hale getirmekte, 

ii.Zaman kaybına yol açmakta,

iii.Yakıt tüketimini artırmakta, 

iv.Çevre kirliliğine olumsuz katkıda bulunmaktadır.

Öte yandan, günümüz teknolojisi, düşük maliyetli kame-
raların, yüksek işlem gücüne sahip işlemcilerin ve sayısal 
devrelerin, görüntü işlemeye dayalı akıllı sinyalizasyon 
sistemlerinin tasarımında kullanılmasını mümkün kılmak-
tadır. Özellikle son yıllarda hızla gelişen görüntü isleme 
teknikleri ve başarılı uygulamalar da bu fikri güçlendir-
mektedir. Bu uygulamaların sinyalizasyon sistemlerinde 
kullanılması halinde, trafik ışıklarının, kavşaklardaki araç 
yoğunluğuna bağlı değişken zamanlı olarak çalışması 
sağlanabilmektedir. Proje kapsamında kurulumu gerçek-
lenen sistem, araç yoğunluğuna bağlı olarak ışıklı kavşak 
yönetimini sağlamakta ve uygulama noktalarından biri 
olan Antalya Mevlana Kavşağı’nda gerçek veriler ışığında 

ve benzetim ortamında araçların kavşakta ortalama bek-
leme süresini yaklaşık %40 oranında azaltmaktadır. 

Trafik ışıklarının kullanıldığı kavşaklara yerleştirilen sis-
tem, kavşağa bağlı her yön için, bir (veya birkaç) görüntü 
tabanlı araç sayım modülü ve bu modüllerden elde edilen 
verilerin toplandığı bir endüstriyel bilgisayardan oluş-
maktadır. Kameralar aracılığıyla alınan görüntüler, uy-
gun görüntü işleme teknikleriyle gerçek zamanlı olarak 
işlenerek, araçlar tespit edilip, izlenmektedir. Araç tespit 
ve izleme sonuçları, sistemin merkezi olarak nitelenen 
bir endüstriyel bilgisayar tarafından yorumlanarak, anlık 
araç sayısı, araçların ortalama hızı gibi değerler çıkarılmak-
tadır. Bu sayede, sistemin yerleştirildiği kavşaktaki trafik 
ışıkları, bilgisayar üstünde kavşağa özel olarak geliştirilen 
algoritmalar koşturularak, araçların trafik ışıklarında bek-
leme süresini en aza indirecek şekilde yönlendirilmekte-
dir. Bununla birlikte, sistem dahilinde yer alan ‘Akustik 
Tabanlı Siren Sesi Dedektörü’ sayesinde, kavşağa yaklaş-
makta olan Ambulans ve İtfaiye araçlarına geçiş önceliği 
verilmesi mümkün olabilmektedir.

Ayrıca sistem bünyesinde bulunan ve sistemin hem ken-
di içerisinde hem de uzak bir merkez ile haberleşmesini 
sağlayan iletişim protokolleri sayesinde, kavşağın sade-
ce kendi içerisinde değil, çevre bileşenler ile de haberleş-
mesi sağlanabilmektedir. Bu sayede “Akıllı Trafik Sistemi 
(ATS)”, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek olan “Akıllı 
Ulaşım Teknolojileri” ile uyumlu bir çalışma sergileyebi-
lecektir. 

Akıllı Trafik Sistemi (ATS), olarak adlandırılan sistem, 
bütün sinyalizasyon sistemlerine uyumlu olmakla bera-
ber uygulandığı noktalarda, özellikle iş çıkışı saatlerin-
de (17:00–18:00 arası gibi) trafikte kaybedilen zamanı 
ve yakıt harcamasını önemli ölçüde azaltmaktadır. Işıklı 
kavşaklara bu sistemin yerleştirilmesiyle birlikte trafik 
sorununun çözümüne katkıda bulunulmaktadır. Sistemin 
devreye alınması ile birlikte sürücülerin trafikte kaybet-
tiği zaman yaklaşık %40 oranında azalmıştır. Bu sayede 
sürücülerin trafikte geçirdiği süre azalarak hem sürücü 
psikolojisine hem de iş hayatına olan olumsuz etkileri 
minimize edilmiştir. Ayrıca, mevcut istatistikler incelen-

Adresi : ODTÜ TEKNOKENT GALYUM BLOK  
  NO:17 ODTÜ ANKARA

e-posta adresi :  info@issd.com.tr

Telefon :  0 312 210 00 15

34

diğinde, sistemin uygulandığı ışıklı kavşaklarda, kırmızı 
ışık ihlallerinin ve meydana gelen kazaların sayısının da 
azaldığı görülmektedir.

Hedef Sektör

KAMU SEKTÖRÜ
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Mürsel Yıldız

Projenin Adı

mobilsoru

Proje Özeti

mobilsoru, öğrencilerin test, soru bankası, deneme sınavı, 
konu anlatımlı kitap ve benzeri bilimum eğitim içerikleri-
ni dijital ortamda satın almasını, yine dijital ortamda bir 
kullanıcı hesabı altında arşivlemesini sağlayan ve bu içe-
rikleri hem web sitesi üzerinden hem de mobil cihaz (cep 
telefonu, tablet pc) üzerinden erişebilir ve kullanılabilir 
kılan bir dijital eğitim portalıdır.

mobilsoru, MEB öğretmenleri için ücretsizdir ve akıllı tah-
ta ile uyumludur.

mobilsoru’nun yenilikçi tasarımı ve hizmetleri ile ortaya 
çıkan katma değerler:

1) İçeriklere erişim kolaylığı:

Test çözmek için kitaplarınızı yanınızda taşımanıza artık 
gerek yok. Tüm arşiviniz artık cebinizde ve erişmek iste-
diğiniz testler parmaklarınızın ucunda, artık kitap karıştı-
rarak zaman kaybetmenize gerek yok.

2) Portala ulaşım kolaylığı:

mobilsoru’ya tüm dijital platformlardan ulaşabilirsiniz. 
İster laptobınızı açıp internet tarayıcınız üzerinden web 
ortamında isterseniz cep telefonunuzdaki mobilsoru uy-
gulaması ile mobil ortamda arşivinize ulaşın ve içerikle-
rinizi kullanın.

3) Mobil ortamın avantajları:

mobilsoru, taşınabilir cihazlar (cep telefonu, tablet pc vb.) 
üzerinden de erişilebilir olduğundan ve offline soru çözü-
müne olanak sağladığından isterseniz otobüste, uçakta, 
metroda hareket halindeyken isterseniz parkta, okulda, 
evde mobilsoru’ya erişebilir ve eğitim faaliyetlerine de-
vam edebilirsiniz.

4) Akıllı soru çözme arayüzü:

mobilsoru’nun akıllı soru çözme arayüzü ile çözemediğiniz 
ya da beğendiğiniz soruları sınıflandırabilir daha sonra bu 
listelere tek tıkla ulaşabilirsiniz, dilerseniz arkadaşlarınız 
ile paylaşabilirsiniz.

5) Kişisel gelişimin takip edilebilmesi:

mobilsoru akıllı soru çözme arayüzü ile sizin performan-
sınızı takip eder ve istatistiklerinizi kaydeder. Kısacası 
mobilsoru’yu kullanarak bir öğrenci olarak tarihçenizi tu-
tabilirsiniz. Geriye dönük hangi konudan kaç test çözdü-
ğünüzü, hangi oranda doğru çözdüğünüzü, hangi konu-
dan soru çözmeye ihtiyacınız olduğunu, eksik bıraktığınız 
konuları tek bir ekranda görüp analiz edebilirsiniz.

Hedef Sektör

Eğitim

Adresi : Fırat Teknokent, Arge 2 Binası,  
  No:22, Fırat Üniversitesi, Elazığ

e-posta adresi :  burak.selvi@selvitechnology.com

Telefon :  0 312 265 03 63

35Selvi Yazılım
Selvi Yazılım ve Donanım Teknolojileri Ltd. Şti.

Mürsel Yıldız
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SEOZEO

Aşir Sezgen

Aşir Sezgen

Projenin Adı

SEOZEO.com.tr

Proje Özeti

Web üzerindeki anlamlı veriye ulaşmak için kullanılan 
arama motorlarında(Google, Yahoo, Baido) ön sıralara 
çıkmak için yapılan optimizasyon ve danışmanlık hiz-

metlerinin sağlanması. Web üzerindeki konumunuzu ve 
arama motorlarındaki performansınızı ölçen yazılımların 
geliştirilmesi. Google algoritmaları üzerine ileri düzey 
incelemelerin yapılıp burada kazanılan know-how’ile per-
formans testleri yapan yazılımların geliştirilmesi.

Hedef Sektör

Bilişim, Hizmet, Reklam, Eğitim, Telekomünikasyon,

Adresi : Bilkent Cyberplaza Teknoloji Geliştirme  
  Merkezi B Blok B 219 ANKARA

e-posta adresi :  info@seozeo.com.tr

Telefon :  0 312 265 07 35

36
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Şadi Çavuş

Projenin Adı

Laboratuvar Akış Kontrol Sistemi

Proje Özeti

Laboratuvar Yönetim Sistemi Yazılım/Donanımı.

Laboratuvarların iç işleyişlerini takip eden kurumsal uygu-
lama ve el terminali üniteleri geliştirilmesi ve üretimi.

Hedef Sektör

Türkiye ve yurtdışındaki klinik olmayab her çeşit labora-
tuvarlar

Adresi : Zafer İş Merkezi Kat 5 Kızılay 
  Çankaya / ANKARA

e-posta adresi :  sah.yazilim@bilyazilim.com

Telefon :  0 312 227 05 97

37Şah Yazılım

Şadi Çavuş
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TRABORMA BİLİŞİM
TRABORMA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SİNEM YILMAZ

Aşir Sezgen

Projenin Adı

HASTANELER İÇİN YAPAY ZEKA TABANLI AKILLI RAN-
DEVU SİSTEMİ

Proje Özeti

Proje ürünü, hastaneye sağlık sorunu nedeniyle gitmesi 
gereken hastalara hitap etmektedir. Avantajları ve çöz-
düğü problemlerin en önemlileri aşağıdaki gibidir:

1. Hasta sorgulaması yapar ve randevu alan hastanın 
gittiği doktorun ekranında hasta ile ilgili ön sorgulama 
bilgileri görünür.

2. Şikâyetinin hangi polikliniği ilgilendirdiğini bilmeyen 
hastalara, sorgulama

sonunda poliklinik önerir. Bu özelliği ile vakit ve işgücü 
kaybının önüne

geçer.

3. Teknolojik aletleri kullanmayan yada okuma yazma 
bilmeyen herkes

kullanabilir. Bu özelliği ile her hastanın teknolojiden ko-
layca faydalanmasını

sağlar.

4. Hastanın, yaş, cinsiyet, kronik rahatsızlıklarını da dik-
kate alarak sorgulama

yapar. Bu özelliği ile (aile hekimi başına 2000 hasta düş-
tüğünü düşünürsek)

birinci basamak sağlık hizmetleri için çok güçlü bir yar-
dımcıdır.

5. Kullandığı modern teknoloji ve karar verebilme yete-

neği düşünüldüğünde;

sağlık sektörünün alışılagelen yöntemlerini daha çağdaş 
bir düzeye taşır.

Sağlık kuruluşlarının farklı illerde bir şubesi gibi görev 
yapabilir. Sağlık

problemi olan bir hastanın, şikâyetleri nedeniyle bir sağ-
lık kuruluşunun

kapısına gitmesi gerekmez. Sosyal yaşam alanlarının her-
hangi bir yerinde bu

hizmetten faydalanabilir.

6. Dünyada ilk örnek olduğu için ülke ekonomisine ihra-
cat tabanlı ekonomik

katkısının olacağı açıktır.

Hedef Sektör

Hedef sektör olarak;

1. Kiosk tasarımı ile özel sağlık kuruluşları,

2. Yazılım içeriği ile android, iphone v.s. kullanıcıları,

3. Sorgulama yapabilme ve karar verebilme yeteneği ile 
Robot Poliklinik Tespit

Ünitesi içeriği ile Sağlık Bakanlığı,

4. Dünyada ilk örnek olduğu için ihracat olarak, sağlık 
hizmetlerinin zayıf

olduğu Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler, modern anla-
yışı benimseyen

Avrupa ülkeleri,

öncelikli hedeflerdir.

Adresi : MEÜ. TEKNOPARK, TEK-MER BİNASI
  NO:İ-105 ÇİFTLİKKÖY KAMPUSU
  YENİŞEHİR-MERSİN

e-posta adresi :  traborma@gmail.com

Telefon :  0 507 427 09 61 - 0 506 366 46 31

38
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M. Taner Aktaş

Projenin Adı

Teknoloji Transfer Hizmetleri

Proje Özeti

GIS Fusion bilimsel ve teknolojik buluşların laboratuvardan 
pazara geçişini büyük ölçüde iyileştirir. İnovasyon eko-
sistemini besleyerek ve girişimlerin ticarileşme çabalarını 
destekleyerek araştırma ve gelişmelerin ticarileşme po-
tansiyelini maksimize etmeye yardım eder. 

Hedef Sektör

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, bilgi tabanlı 
ekonomiye geçiş ve katma değer yaratma sürecini hız-
landırma nihai amacına yönelik olarak, kurum, kuruluş ve 
firmalara yüksek kalitede inovasyon desteği ve teknoloji 
transfer hizmetleri sağlar.

Adresi : Çankaya / ANKARA

e-posta adresi :  taner@gisfusion.com

Telefon :  0 538 640 23 00

39GIS FUSION

M. Taner Aktaş
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ANADOLUSAN MÜHENDİSLİK
ANADOLUSAN MÜHENDİSLİK PROJE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

ONUR MURAT ÇETİNKIRAN

ONUR MURAT ÇETİNKIRAN

Projenin Adı

ATMOSFERİK BASINÇ ALTINDA AEROJEL ÜRETİLMESİ

Proje Özeti

Atmosferik basınç altında yoğunluk, ısıl iletkenlik katsa-
yısı, sıcaklık dayanımı, buhar difüzyonu katsayısı, nem ve 
suya dayanıklılık gibi özellikleri belirli aralıklarda olan ve 
mevcut yalıtım malzemelerine bu teknolojik parametre-

lerde üstünlük sağlayacak esnek kompozit aerojel üretil-
mesine yönelik yöntem ve prototip geliştirilmektedir. 

Hedef Sektör

Eneri yoğun tüm sektörler; 

Petrokimya, Çimento, Tekstil, Gıda, Otomotiv, Polyster, 
Cam.

Adresi : OSTİM OSB ALINTERİ BLV. GÜL 86  
  KOOP. 1/36 YENİMAHALLE ANKARA

e-posta adresi :  murat@anadolusan.com

Telefon :  0 533 592 50 55

40
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Burcu Yakışır

Projenin Adı

LED’li (Işık Yayan Diyot) OFF-ROAD Çalışma Lambası 

Proje Özeti

Yenilikçi proje pazarında LED’li (Işık Yayan Diyot) off-road 
çalışma lambası ürünü ile birlikte daha geniş pazar imkanı 
bulunan % 80 enerji tasarrufu sağlayan, 100.000 saat 
ömürlü LED’li aydınlatma ürünleri de sergilenecektir. Bu 
ürünlerin enerji tasarrufu sağlaması, daha iyi ışık şiddetine 

sahip olması ve uzun ömürlü olmaları sayesinde kullanım 
alanları çok daha geniştir.

Hedef Sektör

Aydınlatmanın olmadığı bir yer düşünülemediği için, ışığın 
olduğu her yer pazar olarak düşünülmektedir. Öncelikli 
alanlar, tüm gün aydınlanmaya ihtiyaç duyulan yerler olsa 
da, ürünler iş yerlerinden evlere kadar geniş bir kullanıcı 
kitlesine hitap etmektedir.

Adresi : Çankaya Üniversitesi Balgat  
  Kampüsü Ögretmenler Cad. No: 14,  
  A Blok, 4. Kat-420, 06530, Balgat,  
  ANKARA

e-posta adresi :  info@bytechnology.com.tr

Telefon :  0 506 201 64 98

41BY Teknoloji

Burcu Yakışır
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GÜÇELSAN Elektrik
GÜÇELSAN Elektrik Elektronik Mühendislik Enerji Yazılım Bilişim Otomotiv Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Eyyup Demirkutlu

Eyyup Demirkutlu

Projenin Adı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları için Dört Bacaklı Evirici Uy-
gulaması.

Proje Özeti

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik 
enerjisinin güvenli bir şekilde kullanılmasına olanak ve-
ren ve üç-fazlı sistemlerde uygulanabilen dört bacaklı 
eviricinin tasarımı ve ilk örneğinin üretimi planlanmakta-
dır. Yenilenebilir enerji kaynağının çıkış karakteristiklerine 

uygun olarak en yüksek güç noktasında çalışan ve evirici 
çıkışına bağlanan her türlü yük durumunda (dengeli/den-
gesiz, doğrusal/doğrusal olmayan) yüksek performans ile 
kaliteli çıkış gerilimini üretebilen dinamik enerji dönüşüm 
sisteminin tasarımı iş fikrinin özünü oluşturmaktadır.

Hedef Sektör

Yenilenebilir Enerji Sektörü, Güneş Enerjisi Sektörü, LED 
Aydınlatma Sektörü, Savunma Sanayi.

Adresi : KOSGEB Hacettepe Üniversitesi  
  Teknoloji Geliştirme Merkezi T1  
  Binası No: B-8 Beytepe / ANKARA

e-posta adresi :  edemirkutlu@gucelsan.com

Telefon :  0 536 954 35 51

42
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Ahmet Cahit Güneri

Projenin Adı

Yerel Konumlama Sistemi

Proje Özeti

Günümüzde birçok mekatronik sistemde bazı sistem ele-
manlarının konum ve yön bilgilerinin çok hassas şekilde 
elde edilmesi önemli bir ihtiyaç olmuştur. Tüm dünyada 
kabul görmüş küresel konumlandırma sistemleri (GPS-
Global Positioning System) çok yaygın olarak kullanıma 
sunulmuştur ancak bu sistemler açık alanda uyduları doğ-
rudan görebilecek konumlarda kullanılabilmekte ve bu sis-
temlerdeki hata payı ±3 metrenin altına inmemektedir. Bu 
nedenle özellikle son birkaç yılda bazı araştırmacılar hata 
payının daha az olduğu ve kapalı alanlarda da çalışabilecek 

yerel konumlandırma sistemleri üzerine çalışmaktadırlar. 
Bu projede de hedeflenen böyle bir ölçüm enstrümanının 
geliştirilerek ucuz ve evrensel (universal) bir yapıyla tüke-
ticilere sunulmasıdır.

Hedef Sektör

Yurt içi ve Yurt dışında;

Silahlı Kuvvetler,

Emniyet Teşkilatları,

Arama Kurtarma Teşkilatları,

Kamu ve Özel Sektör Bina ve Fabrikaları

Araştırma Labaratuvarları

Adresi : Bilkent Cyberpark Vakıf Binası No:1  
  Bilkent, Çankaya/ANKARA

e-posta adresi :  ahmet.guneri@ansa-mech.com

Telefon :  0 505 781 65 25

43ODIN MUHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK

Ahmet Cahit Güneri
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Palsis Elektronik
Palsis Elektronik Optik Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Alp Ertürk

Alp Ertürk

Projenin Adı

Hiperspektral Görüntü Elde Etme ve İşleme Sistem ve 
Yazılımları 

Proje Özeti

Palsis Elektronik Optik, hiperspektral teknolojiler üzerine 
uzmanlaşmıştır. Hiperspektral görüntüleme ve hipers-
pektral görüntü işleme sayesinde, malzemelerin içkin 
özellikleri ortaya çıkmakta, bu sayede ayrıştırma ve sınıf-
landırma gibi işlevler yüksek başarıyla gerçekleştirilmek-
tedir. Hiperspektral görüntüleme sayesinde dar dalga 
boyu aralıklarında yüzlerce görüntü elde ediilmektedir. 
Hiperspektral görüntü işleme, maddelerin dalga boyuna 
göre değişen ve her maddede özgün olan davranışlarını 
kullanmaktadır.

Geliştirdiğimiz hiperspektral görüntüleme sistemi ve 
özgün yazılımlarımız sayesinde, birçok farklı uygulama 
alanı için yüksek başarılı çözümler sunulmaktadır. Senet 
ve doküman analizde yazı ve sayılar üzerinde yapılan ve 
gözle görülmeyen değişikliklerin tespiti, ürünümüz ve 
yazılımlarımız ile mürekkeplerin içkin özelliklerinin ortaya 
çıkartılması sayesinde mümkün olmaktadır. Ayrıca, özgün 
yazılımlarımız kullanılarak üzeri karalanmış yazıların tes-
piti rahatlıkla mümkündür. Doküman analizlerinin uzman 
bilgisi gerektirmeden, tahribatsız ve hızlı yöntemlerle 
gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

Özgün olarak geliştirilen çözümler sayesinde ilaç sanayi, 
geri-dönüşüm sanayi, gıda sanayi ve madencilik sanayi 
için birçok farklı uygulama sunulmaktadır. Ayrıştırma ve 
sınıflandırma, katışım tespiti, saflık ve karışım analizi, 
ilaçlarda etkin maddenin dağılımı, gıdalarda tazelik anali-
zi gibi birçok uygulama hiperspektral görüntü işleme ile 
etkili bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kalite kontrolü ve içerik analizi gibi uygulamalar, birçok 
sektördeki firmalar ve kuruluşlar için, günümüzün yük-
sek rekabet şartlarında hayati önem taşımaktadır. Bilim-
sel gelişmeleri yakından takip edemeyen firmalar ulus-
lararası rakiplerine karşı başarısızlığa mahkumdur. İleri 
teknoloji alanı olan ve uluslararası arenada kullanımı her 
geçen gün artan hiperspektral görüntüleme, bilimsel fa-
aliyetlere yatırım yapan ve bu teknolojiden faydalanmak 
isteyen şirket ve kuruluşlara rakiplerine göre yüksek bir 
rekabet gücü kazandıracaktır.

Hedef Sektör

Doküman Analizi ve Adli Tıp

İlaç sanayi

Geri-dönüşüm sanayi

Gıda sanayi

Maden sanayi

Adresi : Kocaeli Üniversitesi Yeniköy  
  Yerleşkesi Teknopark Bölümü E-10  
  Vatan Caddesi No:83 Başiskele/KOCAELİ

e-posta adresi :  info@pal-sis.com

Telefon :  0 505 361 10 44

44

II. yenilikçi ankara
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Raşit AHISKA

Projenin Adı

TERMOELEKTRİK GÜNEŞ PANELİ

Proje Özeti

Yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarını değerlendirme 
çalışmaları, bilim insanlarını ve mühendisleri, dünyanın 
güneş enerjisini daha etkin bir biçimde elektriğe dönüş-
türme yöntemlerinin araştırmasına teşvik etmektedir.  
İncelemelere göre termoelektrik güneş panelleri yüksek 
güvenilirlikli, temiz, çok az bakıma ihtiyaç duyan, blokları 
kolayca istenen güç üretimine göre çoğaltabilen, sessiz, 
küçük ebatlı ve hafif, montajı kolay ve düşük maliyetli ol-
ması gibi avantajlara sahiplerlerdir.     

Dünyada ilk kez mevcut PV güneş panellerine alternatif 
olan yeni tip termoelektrik güneş paneli TES Ltd şirketi 

tarafından üretilmiştir. Seri olarak üretilecek olan TEGP’ler 
güneş enerjisini direkt elektrik enerjisine dönüştüren sabit 
veya mobil tipi elektrik  santrallerin  temelini oluşturacak-
tır. TEGP’ler ve mobil santraller, başta askeri amaçlı olmak 
üzere geniş kullanım alanına sahiptirler.

TEGP’N  ÖZELLİKLERİ

 Sıcak yüzeyin alanı, S = 25x100 cm2 = 0,25m2

Çalışma sıcak yüzeyin sıcaklığı, max 200 ºC 

Th = 200°C ve ΔT= 100°C için  Üretilen Güç, P = 2kW; Voltaj 
U = 200V; Akım I = 10A

Hedef Sektör

Yenilenebilir enerji, Elektrik üretimi

Adresi : Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi  
  Teknoplaza Binası, B-blok, 2.kat,  
  B203, 06830 ANKARA 

e-posta adresi :  ahiska@gazi.edu.tr

Telefon :  0 555 505 34 25

45TES TERMOELEKTRİK SİSTEMLERİ
ENERJİ AR-GE ÜRETİM  PAZARLAMA DAĞITIM DANIŞMANLIK  EĞİTİM İMALAT  SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Raşit AHISKA
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TURA Akıllı Sistemler
TURA Akıllı Sistemler Müh. Ener. Elekt. Rob. ve İml. Tic. Ltd. Şti.

Ardıç KAROL

Ardıç KAROL

Projenin Adı

Otonom Çim Biçme Robotu

Proje Özeti

Projemiz, herhangi bir kullanıcıdan bağımsız çalışarak çim 
biçme görevini ifa edecek, bu sayede kullanıcıya vakit 
kazandıracak bir “Otonom Çim Biçme Robotu” dur. Hede-
fimiz Türkiye’de olmayan/üretilmemiş bu ürünü kısa va-
dede ülkemizde, orta vadede ise global pazarda piyasaya 
sürerek “Ev Robotiği” sektörünün gelişimine katkı sağla-
mak, bu alanda teknoloji geliştiren ve istihdam yaratan 
bir firma olmaktır.

Proje kapsamında, insanların yoğun hayat temposundan 
dolayı vakit ayıramadıkları “Ev İşleri” ne yardımcı olacak, 
insanların bu işlere ayırdıkları vakti azaltacak çözümleri, 
robotik teknolojiler kullanarak oluşturacak bir “Otonom 
Çim Biçme Robotu” üretilmiştir.

İş fikri çıktısının kısa vadede çim bahçe, çimlik alan sahi-
bi ev sahipleri için vazgeçilmez bir ürün haline gelmesi 
ön görülmüştür. Orta vadede ise otel, golf sahası, çimlik 
kamu alanları..vb. gibi görece büyük bahçeler için çim biç-
me maliyetlerini ve sürelerini azaltarak kendi pazarını ge-
nişletecek ürün yelpazesine sahip olmak hedeflenmiştir. 

Ülkemizde var olmayan “Ev Robotiği” sektörünü kazan-
dırmak firmanın en büyük ilkesi ve çalışma amacı olacak-
tır. Ürünler kendi pazarlarını kendileri yaratacak ve oluşan 
pazarın çok büyük bölümünde söz sahibi olacaklardır. 

2009 yılı sonu itibari ile Avrupa ve A.B.D için yalnızca 
otonom çim biçme robotu pazarının 60-70 Milyon $ mer-
tebesinde olduğu kaydedilmiştir. 

Yerli teknolojileri ile hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarla-
rına hizmet edebilmek, süreç içerisinde geliştireceği tek-
nolojileri “Hizmet” alanlarında yeni teknolojilere uygula-
mak iş fikri sahibi firmanın en önemli değeri ve amacıdır.

Hedef Sektör

Tüketici Elektroniği, Küçük Ev Aletleri, Dayanıklı Tüketim 
Ürünleri, Temizlik Sektörü

Adresi : Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad  
  No:27/7 Çankaya/ANKARA

e-posta adresi :  ardic.karol@turamuhendislik.com

Telefon :  0 532 687 77 37

46

II. yenilikçi ankara
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Veli Burak ÇelenProjenin Adı

üretmektir. 

Proje Özeti

İş fikrimiz yani şirketimiz iki ana temel üzerine oturmak-
tadır. Bunlar insansız hava aracı ve sinyal işleme tek-
nolojileridir. Şirketimizde bir yandan insanız hava aracı 
geliştirilirken bir yandan da sinyal işleme uygulamaları 
geliştirilecektir ve bu iki teknoloji birleştirilerek çeşitli son 
kullanıcı ürünleri ortaya çıkartılacaktır. İnsansız hava ara-
cı teknolojisindeki amacımız harita üzerinde koordinatları 
verilen noktalar üzerinde uçabilen ya da alan tarayabilen, 
alçak uçuş yapabilen, sürü şeklinde çalışabilen, üzerine 
çeşitli algılayıcılar takılabilen, kolay kullanımlı, az maliyetli 
otonom insansız hava araçları üretmektir.  Sinyal işleme 
teknolojisindeki amacımız ise ilk olarak görüntüde yangın 
tespiti,  araç tespiti ve bir platform olarak sisteme öğreti-
len nesnelerin tespiti, gaz detektörleri ile açık alanda gaz 
kaçağı tespiti ve ses işleme teknolojisi ise ses kaynağının 
yerinin tespiti.

Üreteceğimiz sistemin en genel kullanıcı senaryosu şu 
şekildedir. Kullanıcılar bir yer kontrol bilgisayarda google 
maps uygulamasından veyahut başka bir haritadan veya 
el ile uçağın ziyaret etmesini istedikleri noktaların koor-
dinatlarını belirtip nasıl bir uçuş istediklerine dair bilgileri 
gireceklerdir. Bunlar alan taraması mı yoksa nokta ziyareti 
mi, kaç saat veya tur, ortalama hız gibi bilgilerdir. Bu bil-
giler uçağa yüklenecektir. Daha sonra kullanıcı uçağı el ile 
ya da rampadan fırlatılarak veya yerden kendi kalkmasını 
sağlayarak uçuracaktır. Uçak, uçuşu bittikten sonra belir-
tilen iniş konumuna inecektir.  Eğer uçak baştan özel bir 
göreve programlanmış değilse, daha sonradan yazılım ile 
eğer daha önceden bilinen bir nesne ise onu yoksa tespit 
edilecek nesnenin çeşitli fotoğrafları verilerek sistem kul-
lanıcı ile de etkileşime girerek o nesneyi öğrenip tespit/
takip etmesi sağlanacaktır. Sistem nesneyi tespit ettiğin-
de hem çevresindeki diğer uçakları hem de ana merkezi 
uyaracaktır. Uçak görevi veya yakıtı bittiğinde merkezine 
veya belirtilen iniş konumuna dönecektir.

Uçağımız için ilk kullanım alanı olarak sivil havacılığı seçtik 
sebebi ise sivil havacılık gereksinimlerinin askeri havacılık 
gereksinimlerine göre daha gerçekleştirilebilir olmasıdır. 

Türkiye’de sivil havacılığı hedef alan insansız hava aracı 
üreten firma yok denecek kadar azdır. İlk ürünümüz orman 
yangını tespit edebilen insansız hava aracıdır. Bu uçakta 
hem kamera hem de gaz detektörü bulunacaktır. Ormanlık 
alanlar bilgisayardan belirtilerek uçağın o alanı tarama-
sı sağlanacaktır ve bir alev gördüğünde veya CO2 oranı 
artığında bölgenin fotoğrafını çekerek, fotoğraf ve gps 
bilgileri ile birlikte uyarı vermesi sağlanacaktır. Bu sayede 
ormanda kaçak ateş yakanlara veya orman yangınlarına 
daha çabuk müdahale edilebilecektir. Çevre ve Orman ba-
kanlığı ile yaptığımız görüşmelerde bu tür bir teknolojinin 
işlerine yarayacağını ve üretildiği taktirde ilgilenebilecek-
lerini öğrendik. 

Hedef Sektör

Şirketimiz uçak için ilk kullanım alanı olarak sivil daha son-
rası için ise askeri havacılık sektörünü hedeflemektedir. 
Ürünlerin çıkış sırasına göre
1) Sivil Havacılık
a. Orman yangını tespit edebilme
b. Doğa/haber fotoğrafçılığı
c. Harita çıkarabilme
d. Trafik yoğunluğu tespit edebilme ( Buradan sonrası 1. 
Yıldan sonra )
e. Doğalgaz boru hattı boyunca gaz kaçaklarını tespit ede-
bilme
f. Yazılım yardımı ile öğretilen bir objeyi tespit/takip ede-
bilme
g. Akustik hedef tespit/takip edebilme
h. Arama kurtarma operasyonlarında destek sağlayabilme
2) Askeri havacılık
a. Çatışma anında askerlerin silah sesine ve/veya insana 
programlayabileceği ve el ile atılıp hedefe doğru ölüm 
uçuşu yapabilme veya hedefe bomba bırakarak etkisiz 
hale getirebilme 
b. Bir saldırı sırasında onlarca insansız hava aracı Türk 
Hava kuvvetleri uçaklarına eşlik ederek füze savunma 
sistemlerine karşı kalkan oluşturan ve otonomluktan çı-
kartılarak istenilen hedef bölgelere ölüm uçuşu yapabilme 
veya bomba bırakabilme

Adresi : Konutkent 2956 Sokak No:29/5  
  Çankaya /ANKARA

e-posta adresi :  hezarfenuzay@gmail.com

Telefon :  0 505 841 99 90

47Hezarfen Uzay ve Savunma Teknolojileri
Ar-Ge Elektronik Makine Yazılım ve Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Veli Burak Çelen
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ARD ENERJİ SİSTEMLERİ
ARD ENERJİ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.

ESRA CANPOLAT

ESRA CANPOLATProjenin Adı

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELİ ÜRETİMİ

Proje Özeti

Dünyada hızlı bir büyüme gösteren fotovoltaik sektörün-
de Türkiye’de ilk defa bir üretim gerçekleştirerek, dünya-
da 11 milyar Euro kapasiteye sahip pazarda Türkiye ola-
rak yer almaya adım atmak bu iş fikrinin ana konusudur. 

Son yıllarda küresel ısınma sözünü bu kadar çok duy-
mamızın temel nedeni, enerji ihtiyacının her geçen gün 
artması, kaynaklarımızın ise tam tersine büyük bir hız-
la azalmasıdır. Enerji tüketimimiz her yıl yaklaşık % 4-5 
oranında artmaktadır. Buna karşın ihtiyacımızı karşılamak 
için kullandığımız kaynaklar, çevreye sürekli zarar veren, 
atmosfere zehirli gaz salınımı yapan fosil yakıtlardır. Bu 
yakıt türleri bize enerji sağlarken, gelecek nesillere ya-
şanabilir bir dünya bırakamama gibi bir tehlike ile bizleri 
karşı karşıya bırakmaktadır. 

Ülkemiz enerji kaynakları açısından, özellikle petrol ve 
doğalgaz gibi ürünler sebebiyle aynı zamanda dışa ba-
ğımlı durumdadır. Oysa ki yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanılmasıyla bu kötü gidişe bir son verilebilir. 
Dünya ülkeleri yenilenebilir enerjileri çok etkin bir şekilde 
kullanmaya başlamıştır. Ülkemiz de özellikle yenilenebilir 
enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi açısından 
oldukça zengindir. Böyle elverişli bir konumdayken onu 
kullanmak bu bağımlılığı azaltacağı gibi, çevresel açıdan 
da azımsanmayacak bir katkı sağlayacaktır. 

Aynı zamanda, dünyada birçok ülke tarafından imzalanan 
ve içinde bulunduğumuz yıl içerisinde de ülkemizde ka-
bul gören Kyoto Protokolü çerçevesinde, atmosfere zarar 
veren sera gazları salınımını azaltmak ve bu yapılamıyor-
sa salınım ticareti yoluyla haklarını yerine getirmek bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla iş fikri olan üretim 
karbon ticaretine kadar uzanan bir yol açmaktadır.

Tüm bu değerlerden yola çıkarak, iş fikri kapsamında 
elektrik üretiminde kullanılmak üzere fotovoltaik güneş 
paneli üretimi yapılacaktır. Belirli sayıda güneş hücresi, 
gerekli materyaller ile özel şartlarda bir araya getirilerek 
güneş paneli elde edilecektir. 

Güneş panelleri çeşitli güç ve voltaj değerlerine sahiptir. 

Dünyadaki ve Türkiye’deki kullanım alanları ve enerji ihti-
yacının nerelerde daha çok olduğu dikkate alınarak, buna 
uygun güçler belirlenerek işe başlanacaktır. Öncelikle 
ürünün dünya piyasasındaki örnekleri incelenerek iş fikri 
kapsamında prototip üretimi yapılması planlanmaktadır. 
Elde edilen ürün daha sonra enerji üretim sistemi kurul-
ması için kullanılabilir. Orta ve uzun vadede ise, kullanılan 
güneş hücrelerinde küçük alanda daha çok güç elde etme 
yolunda Ar-Ge çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

Güneş paneli üretimi için gerekli makine ve ekipmanlar, 
özellikle yurtdışı piyasasında mevcuttur. Gerekli ekip-
manların bir kısmı yurtiçi piyasasından da sağlanabilir. 
Makine kapasitesi; üretilmesi planlanan panel güçleri 
ve üretim kapasitesine göre belirlenecektir. Öncelikle 
iletken şeritlerin güneş hücrelerine lehimlerinin yapıla-
rak, istenilen panel gücünü oluşturmak için düzgün bir 
şekilde yerleştirilmesinin yapılması ve son lehimlemenin 
gerçekleştirilmesi için bir lehimleme/dizgi masası ile ısı 
ayarlı havya cihazına ihtiyaç vardır. 

En gerekli makine, güneş panellerinin laminasyonunun 
yapılacağı solar laminatör cihazıdır. Laminasyon işlemin-
den sonra ortaya çıkan tabakanın dış etkenlerden korun-
ması ve kolay kullanımı için alüminyum çerçeve ile çer-
çevelenmesi gerekmektedir. Bunun için bir çerçeveleme 
makinesi alınmalıdır. 

Üretimi yapılan güneş panelinin istenilen elektriksel 
değerlerde olup olmadığının anlaşılması için simülatör 
cihazında test yapılması gerekmektedir. İlk aşamada bu 
testlerin, cihazın mevcut olduğu bir kurumda yaptırılması 
planlanmaktadır.

Güneş panelinin yapımında kullanılacak güneş hücresi, 
EVA (etilen vinil asetat), Tedlar (polivinil florür), iletken 
şerit, düşük demir içerikli temperli cam, elektrik kutusu, 
by-pass diyot, nötral silikon gibi hammaddeler de yine 
planlanan kapasiteye göre yurtdışı ve yurtiçinden temin 
edilecektir.

Hedef Sektör

ÜRÜNÜMÜZ GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ VE ELEKTRİK İH-
TİYACI OLAN HER SEKTÖRE HİTAP ETMEKTEDİR.

48

Adresi : NURTEPE MH. RÜZGAR SK. NO:35/3  
  KAĞITHANE/İSTANBUL

e-posta adresi :  destek@ardenerji.com

Telefon :  0 212 321 17 57
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Sinan Soğancı

Projenin Adı

Dikey İniş Kalkışlı Mikro İnsansız Hava Aracı

Proje Özeti

Proje dâhilinde; insansız olarak uçabilen, karadan kontro-
lünde de insana ihtiyaç duyulmayan ve bütünleşik yazılımı 
sayesinde ön programlamalı ve otonom olarak hareket 
ve operasyon görevlerini yerine getiren dört pervaneli bir 
insansız hava aracı tasarlanması ve prototip üretiminin 
yapılarak testler vasıtasıyla doğrulanmış bir ürün haline 
getirilmesi planlanmaktadır.

Aracımızın hareket ve yönelim kararlılıklarını sağlamak adı-
na pervane ve gövdenin aerodinamik ve itkisel etki ve et-
kileşimleri ile bunları yöneten elektronik kontrol sisteminin 
tasarımı, projemizin en kritik noktalarını teşkil etmektedir.

Aerodinamik etkinlik için; araç gövdesi ve pervanelerin ae-
rodinamik tasarımları ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
vasıtasıyla optimizasyonları yapılmaktadır.

İtkisel etkinlik için; pil – elektrik motoru – pervane ilişkisi-
nin doğru ve verimli kurulması, nihayetinde pervanelerin 
gerekli ve yeterli itkiyi istenen esneklikte verebilmesi ge-
rekmektedir.

Elektronik kontrol sisteminin etkinliği için; donanım – ya-
zılım eşleşmelerinin doğru olmasının yanı sıra doğru ve 
anlamlı bir otonomi, yine projemizin esas ve kritik hedef-
lerinden biridir.

Proje sonunda, çalışan bir prototip elde etmek somut 
amacımız gibi görünse de, otonom hava araçları konusun-
da bilgi ve tecrübelerimizi derinleştirmek ve dört pervane-
liler başta olmak üzere bu konuda ihtiyaca göre tasarım ve 
üretim yapabilecek bir firma oluşturmak asıl hedefimiz

olarak söylenebilir. Bu alanda proje yüklenebilmemiz, hem 
firmamız hem de ülkemiz için önemli bir katma değer an-
lamına gelecek olup, proje yüklenme hedefimizin öncelikle 
savunma sanayi olmak üzere birçok sektör bünyesinde 
olabileceğini öngörmekteyiz.

Hedef Sektör

Havacılık, Savunma, Robotik, Model Araçlar, Reklam ve 
Tanıtım

Adresi : Başkent Organize Sanayi Bölgesi,  
  5. Cadde No: 6, 06909, Malıköy,  
  Temelli, Sincan, ANKARA

e-posta adresi :  sinansoganci@gmail.com

Telefon :  0 312 385 18 12

49Boran Tasarım Havacılık
Palsis Elektronik Optik Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sinan Soğancı
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Denzay Mühendislik
Denzay Müh. Enerji İnş. Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.

Emrecan Polat

Emrecan Polat

Projenin Adı

Güneş Enerjili Dış Cephe Kaplama Sistemi

Proje Özeti

Geliştirme aşamasında olduğumuz ürün binalarda kulla-
nılan dış cephe kaplama ürünlerine güneş enerjisinden 
elektrik enerjisi üretme özelliği katacaktır. Aynı zamanda 
rakiplerine göre daha doğa dostu malzemelerden üre-
tilecek olan ürünümüz farklı geometrilerde, renklerde 
ve desenlerde üretilebilmektedir. Bu sayede ürünümüz 
doğa dostu olmasının yanı sıra mimari anlamda esneklik 
de kazandırmaktadır. 

Teknogirişim kapsamında yürüttüğümüz projeyle ilgili bir 
ön prototip üretmiştir fakat sergilemeye uygun bir pro-
totip henüz mevcut değildir. Şirketimiz 1 yıl süreli tek-
nogirişim desteği bittiğinde ticari olarak kendine yetebi-
len bir şirket olabilmek için zimbirti.com alan adı altında 
e-ticaret faaliyetleri yürütmektedir ve inşaat sektörüne 
yönelik danışmanlık ve projelendirme hizmetleri de ver-
mektedir.

Hedef Sektör

İnşaat Sektörü

Adresi : Harbiye Mah. 1065. Cad. 164/7  
  Çankaya-ANKARA

e-posta adresi :  epolat@denzay.com

Telefon :  0 312 481 12 33

50
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YUNUS EMRE BAYRAKLI

Projenin Adı

HİBRİT SOLAR AYDINLATMA

Proje Özeti

Bizler koordinatlara göre hareket eden, anlik takip sağla-
yip dakikada 4 derecelik açiyla hareket edebilen ve güneşi 
çift eksende takip edebilen güneş takip sistemlerinin ta-
mamen yerli ve lisansli olarak üretimini yapmaktayiz. 

Bunun yaninda takip sistemli fotovoltaik uygulamalar ve 
solar aydinlatma projeleri ile de hizmet vermekteyiz.

Hedef Sektör

Yenilenebilir Enerji Sektörü

Adresi : 648.Sok Tuğcular İş Merkezi 11/2  
  İvedik OSB Yenimahalle/ANKARA

e-posta adresi :  info@enerbay.com.tr

Telefon :  0 312 394 52 61

51Enerbay
FAMTEK GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

YUNUS EMRE BAYRAKLI
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EOH Mühendislik

Mustafa Emre ARAS

Mustafa Emre ARAS

Projenin Adı

3D Akselerometreler Donanımlı Kullanıcı Eldivenleri ile Eş 
Zamanlı RF ve IP İletişim Sağlayan Robot Kol Sistemi

Proje Özeti

Donanım tasarımlarıyla ,“3D akselerometreler”,ivme al-
gılayıcıları ve bunların sensörler ve mikroişlemci devre 
tasarımlarıyla beraber, daha hızlı ve koordinatları bilinen 
eksenler ortaya çıkmakta ve eldivende toplanan bilgiler 
mikro işlemciler aracılığıyla değerlendirilip robot kolların-
daki eşlenik mikro işlemcilere RF ve IP yolu iletişim ile 
aktarılmaktadır. Ayrıca, donanım tasarımının yanında sis-
temin mantık tasarımı da mevcut projelerden üstünlük 
sunmaktadır. Ek olarak, insan gücünden kaynaklanan 
ivmeler eldivende işlenip robot kollarına aktarılmasıyla 
yine aynı ivmede ve kuvvetle eşlenik hareketlerin yapı-

labilir olması sistemi farklı kılan özellikleri arasında yer 
almaktadır.  Amaç eldiven takılarak yapılan hareketlerin, 
simülatörde (robot kolları)  en hızlı ve en doğru şekilde 
aynı kuvvet ve ivmeyle yapılması. Bu sistemin daha 
donanımlı, gerçek ve kullanımın kolay olması sebebiyle 
çeşitli uygulamalarda (örnek bomba imha araçlarında) 
kullanılması hedeflenmektedir.

Hedef Sektör

-Endüstriyel Elektronik

-Tarımsal Sulama

-Aydınlatma

-Savunma Sanayi

-Otomotiv

Adresi : Ankara Üniversitesi Teknoloji ve  
  Araştırma Merkezi No: 109 Keçiören/ 
  ANKARA

e-posta adresi :  emre.aras@eohengineering.com

Telefon :  0 507 924 26 74

52

II. yenilikçi ankara
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Fazıl Selçuk Gömeç

Projenin Adı

Dikey Eksenli Rüzgar Türbini ile Evsel veya Bölgesel Rüz-
gar Türbini

Proje Özeti

“Dikey Eksenli Rüzgar Türbini”

Dikey eksenli rüzgar türbinlerini “geleneksel” (Yatay Ek-
senli) rüzgar türbinlerinden ayıran en önemli özellik kanat 
konumlanmasından dolayı rüzgar yönünden bağımsız ça-
lışmalarıdır. Ayrıca bu sistemler rüzgar yönü ne olursa ol-
sun aynı yönde döneceği için “türbülanslı” hava koşullarına 
duyarlılıkları daha azdır. Bu kapsamda küçük ölçekli rüzgar 
türbinlerinde dikey eksenli rüzgar türbini tasarımı ve seri 
üretimi firmamızın en önemli hedeflerinden biridir. 

Bu ürünün tasarımında belirlediğimiz genel hedefler:

-Devreye Giriş-Çıkış Hızları: 3-25 m/s

-Kanat Verimi: %40

-türbün dönüş hızı: 20-200rpm

Bu ürünün final aşamasında 2 ayrı model kullanıcıya su-
nulacaktır.

Burada hedeflenen özelliklerin belirlenmesinde kanat ke-
sitinin tasarımı son derece önemli bir alanı kapsamaktadır. 
Kanat kesitinde kendi tasarladığımız “airfoil” yapısı kulla-
nılacak olup şuanda %38 verimle hedeflenen veriye son 
derece yaklaşılmıştır. Fakat bu konuda örnek uygulamaya 
geçmeden önce kanat verimini %45’e çıkarabilecek ve bu 
alanda “Dünya” pazarında çok önemli bir yer kazanabilece-
ğimiz bir kanat kesit profili üzerinde çalışılmaktadır. 

“DC Alternatör”

Küçük ölçekli rüzgar türbin sistemlerinin maliyetlerini dü-
şürüp satın alınabilir duruma getirebilecek en önemli özel-
liklerden birisi de tasarlanan türbinin mekanik karakteris-
tiklerine uygun alternatör tasarımı yapmaktır. Firmamız 
bünyesinde tasarımı ve prototipi tamamlanmış olan DC 
sabit mıknatıslı “axial-flux” alternatör türbinin optimum 
çalışma hızı olan 7m/s (150rpm) hızında maksimum ve-
rimde çalışacak şekilde tasarlanmştır. 
Hedefler doğrultusunda 2012 Mayıs ayında ilk prototip 
üretilmiş ve test edilmiştir. Test sonuçları %85 oranında 
istenen değerlere yaklaşmıştır. 
Tasarımı tamamlanan rüzgar türbini kanatları karbon fiber 
lifleriyle desteklenen kompozit malzemeden oluştuğu için 
son derece hafif (her bir kanat 1.2kg) ve mekanik parçaları 
birlleştirip sökülebilir olduğu için de taşıması ve kurulumu 
son derece kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.
Rüzgar türbini için genel kitlemiz, bağ evi, çiftlik yay-
la evi gibi elektriğin ulaşmadığı yerler olmasıyla birlik-
te sistemle pararel çalışan invertörlerle birlikte benzin 
istasyonları,pansiyonlar, küçük ölçekli atölyeler villalar 
tarzı kurulum için küçük bir arazisi bulunan yerlerdir . Bu 
sayede elektriğin olmadığı bölgelerde elektrik ihtiyacı kar-
şılanacak veya elektriğin olduğu bölgelerde elektrik ihti-
yacı azalacak ya da fazla gelen enerji sisteme verilip enerji 
ihtiyacına mikro çözümler sağlanmış olacaktır.
Hedef Sektör

Enerji ihtiyacı olan küçük ölçekli her türlü bağ evi villa 
atölye daire veya tarımsal sulama yapan çiftçiler ayrıca 
aydınlatma gereksinimi olan her türlü binalar oteller gibi 
alanlardır.

Adresi : Ehlibeyt Mah.Ceyhun Atıf Kansu Cad.  
  1263.sok.Bengi Apt. No 1/5 Balgat  
  ANKARA

e-posta adresi :  info@fse.com.tr

Telefon :  0 312 287 50 20

53FSE Enerji
FSE Enerji Müh.Mak.Elek.Elektr.İnş.Tic.Ltd.Şti.

Fazıl Selçuk Gömeç
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PEKUSLU ENERJİ
PEKUSLU ENERJİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

BUĞRA PEKUSLU

BUĞRA PEKUSLU

Projenin Adı

AKILLI ENERJİ ÇEMBERİ

Proje Özeti

Döküm, demir çelik, çimento, seramik, tekstil inşaat, gıda 
ve birçok diğer sektöre ait fabrikalarda enerjinin maksi-
mum kullanım verimi ile değerlendirmesi için, GreenBu-
siness (PEKUSLU ENERJİ), özel bir mühendislik çözümü 
geliştirmiştir. Çözümün sahip olduğu sistem, fabrika 
içinde kullanılan enerjiden maksimum fayda sağlamak, 
kullanılan enerjiyi en yüksek iş değerine dönüştürmek 
için doğru planlamayı yapabilmektedir. Yaptığı optimum 
planlamaya göre kullanılacak enerjinin üretim ortamına 
en yüksek verimle servis edilmesini sağlayan sistem, 
her birim enerji ile olası en yüksek katma değerin elde 
edilmesini sağlamaktadır. Böylelikle, ürünün çalıştırıldığı 
fabrikada enerji, maksimum kullanım verimi ile değer-
lendirilebilmektedir. Bu çözüm aynı zamanda üretiminin 
klasikleşmiş süreç akışına bağlı olarak oluşan bölgesel 
ısı birikmelerinin atık olarak boşa gitmesini engellemek 
amacı ile özel bir tasarıma da sahip kılınmıştır. Özel sen-
sörleri ve akıllı otomasyon sistemi ile ortamdaki atık ısıyı 

potansiyel enerji olarak algılayan sistem içeriği, bu atığı 
optimum verimle geri kazanmak için kendini program-
layabilmektedir. Bu programlamaya göre kendini adım 
adım çalıştırarak atık ısıyı maksimum verimle faydalı 
enerjiye çeviren sistem daha sonra bu enerjinin fabrika 
içinde maksimum verimle kullanılmasını sağlamaktadır. 

GreenBusiness ayrıcalığı ile geliştirilen sistemin sahip ol-
duğu algoritma, enerjinin maksimum verimle kullanılması 
amacıyla geliştirilen akıllı yeşil bina projelerine de adapte 
edilebilmekte ve kaynak ihtiyacı olası asgari seviyelere 
çekilebilmektedir. Söz konusu ürünün projelendirmesinin 
ve onun sahip olduğu algoritmanın içeriği ile platin sevi-
yede LEED Sertifikası ile onurlandırılan proje örneklerinde 
kullanılan çözümlemeler benzer köklü içeriklere sahiptir. 
GreenBusiness çözümü, söz konusu sertifikalı çalışmaları 
gerçekleştiren akademik ekibin elinden çıkmaktadır.

Hedef Sektör

ENERJİ, DÖKÜM, ÇELİK, İNŞAAT, ÇİMENTO, OTOMOTİV, 
TEKSTİL, GIDA

Adresi : ÇAMLIK SİT. D.1 BLOK NO:2   
  BİLKENT-1, ÇANKAYA/ANKARA

e-posta adresi :  global@greenbusiness.com.tr

Telefon :  0 541 406 29 21

54
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Selahattin ÇELİK

Projenin Adı

40 W Taşınabilir Metanol Yakıt Pili

Proje Özeti

40 W Taşınabilir otonom yakıt pili sistemi geliştirilmiştir. 
Sistem metil alkolden aldığı enerji ile 40 watt güç üret-
mektedir. Askeri operasyonel şartlarda kullanıma uygun 
olan sistem 1 litre metanol ile yaklaşık 42 saat boyunca 
güç üretebilmektedir.

Hedef Sektör

Enerji, Savunma Sanayi

Adresi : Bademlik yolu bindallı sokak 2/18  
  Keçiören/ANKARA

e-posta adresi :  ypteknoloji@ypteknoloji.com

Telefon :  0 544 319 03 82

55YP Teknoloji

Selahattin ÇELİK
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ASGART MÜHENDİSLİK
ASGART MÜHENDİSLİK MAKİNE DAN. NAK. SAN. TİC. LTD.ŞTİ

HAKAN ATEŞ

HAKAN ATEŞ

Projenin Adı

HARMONİK REDÜKTÖR

Proje Özeti

Amacımız harmonik redüktör teknolojisini endüstriyel 
ürün olarak ülke piyasasına sunmak ve piyasada söz sa-
hibi olmaktır.

Redüktörler makine tasarımının en temel öğelerinden biri 
olup motorun kullanıldığı neredeyse bütün uygulamalar-
da kullanımına gerek vardır. Türkiyede ki mevcut redük-
tör çeşitleri incendiğinde, kullanılan redüktörler arasın-
da harmonik redüktörler bulunmamaktadır. Harmonik 
redüktörler,  mevcut kullanılan diğer redüktör tiplerine 
göre pek çok avantajı bünyesinde bulundurmaktadır.

Avantajları;

- Boşluksuz çalışma; Bu sayede üretilen her ürünün daha 
kaliteli ve daha kusursuz olmasını sağlayacaktır.

- Diğer redüktör tiplerine göre  %40 oranında daha kü-
çüktür.

- Diğer redüktör tiplerine göre daha hafiftir.

- Diğer redüktör tiplerine göre  daha sessiz çalışmakta-
dır.

- Yüksek çevrim oranlarına sahiptir (i; 1:30, 1:50, 1:80, 
1:100, 1:120, 1:160, 1:320)

- Çevrim oranı arttıkça performansı artmaktadır. 

Hedef Sektör

Makine Sanayi, Savunma Sanayi

Adresi : ODTÜ Ostim Teknokent Uzayçağı  
  Cad. 1308. Sok No:6 Ostim/ANKARA

e-posta adresi :  Hakanates@asgart.com.tr

Telefon :  0 535 439 60 95

56
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B.Bora ERTEM

Projenin Adı

Mobil sistem silaj makinesi

Proje Özeti

Gübre üretim tesisi ve online bahçe bakım

Hedef Sektör

Tarım sektörü,il ve ilçe belediyeleri,kamu kurum 
kuruluşları,peyzaj

Adresi : Dikmen cd. 205/9 • Dikmen-ANKARA

e-posta adresi :  b.boraertem@gmail.com

Telefon :  0 545 825 91 91

57BEDBOR ZİRAAT
BEDBOR ZİRAAT VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

B.Bora ERTEM
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Us Mekatronik Makine
Us Mekatronik Makine Bilgisayar Yazılım Otomasyon Tıbbi Cihazlar Elektrik Elektronik Mühendislik Proje İnşaat İmalat 
Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Hüseyin Kaygısız

Hüseyin Kaygısız

Projenin Adı

Eğitim ve Endüstriyel Amaçlı Dört Eksenli Masaüstü CNC 
İmalatı 

Proje Özeti

Firmamız mesleki ve teknik eğitim kurumları ve kobile-
rin ihtiyaçlarına uygun çeşitli boyutlarda 3 ve 4 eksenli 
CNC tezgahlar üretmektedir. Bu tezgahlar eğitim faali-
yetlerinin yanı sıra mobilya imalatı, reklamcılık, maket, 
heykel, modelcilik ve ahşap işleme v.b uygulamalarda 
rahatlıkla kullanılabilir özelliklerdedir. Bilgisayar destekli 
imalat tezgahlarının kullanım alanı çok geniştir, imalatı-
mız tezgahlar mümkün olduğunca yerli olanaklarla imal 
edilmektedir. 

Hedef Sektör

CNC tezgahların kullanıldığı bütün alanlar hedef sektörle-
rimizdir, bunlardan bazılarını sıralayacak olursak;

- Makine imalatçıları,

- Mesleki eğitim kurumları,

- Mobilya imalatçıları,

- Reklam atölyeleri,

- Model atölyeleri, …

Adresi : Gazi Teknopark, Gazi Üniversitesi  
  Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası  
  C Blok No: C-101 Gölbaşı / ANKARA

e-posta adresi :  usmekatronik@gmail.com

Telefon :  0 544 487 49 40

58



131

Gökhan Çeterez

Projenin Adı

Katlanır Kompozit Yeni Nesil Elektrikli Bisiklet

Proje Özeti

Günümüz elektrikli bisikletlerin geliştirilmeye ihtiyacı olan 
üç özellikleri bulunmaktadır. 1) Hafifletilmelidirler. 2) Daha 
pratik katlanma mekanizmaları ve modülerlik 3) Enerji ve-
rimliliği. Bu patente konu olan buluşta, malzeme olarak 
yaygın olan aluminyum değil, karbon fiber takviyeli kom-
pozit malzeme kullanılmaktadır. Üretimi ve montajı kolay 
ve ucuz olması açısından da gövdenin tamamında seri 
üretilen kompozit borular kullanılmıştır. Bu sayede elekt-
rikli bisikletin ağırlığı normal bir dağ bisikletinin ağırlığına 
kadar inebilmiştir. Bisikletin ön ve arka maşası tekerleği 
tek taraftan tuttuğu için hem hafifletilmiştir hem de kat-
lanma sistemi daha pratik bir hale gelmiştir. Ayrıca yine 
özel tasarlanmış tekerlek göbeği sistemiyle aynı bisiklet 
için 10 farklı çekiş sistemi seçeneği sunulabilmekte ve 
bisiklet çok basit bir şekilde dönüştürülebilmektedir. En 
büyük yenilik ise enerji verimliliğinde sağlanmıştır. Klasik 
zincirli sistem yerine bisiklete çok hafif bir alternatör yer-
leştirilmiştir ve kullanıcıların daha az efor sarf ederek daha 
fazla yol alması hedeflenmiştir. Kısacası klasik elektrikli 
bisikletler paralel hibrit teknolojisi üzerine inşa edilirken 
bu bisiklet pratikte daha verimli olan seri hibrit teknoloji 
üzerine geliştirilmiştir. 

Current electric bikes require some improvements. 1) 
More lightweight 2)Folding Mechanism and modularity 
3) Energy efficiency. In this invention, instead of alumi-
num, CFRP composite materials are used as frame ma-
terial. In order to decrease the cost and make assambly 
easier, ready-to-use CFRP tubes are prefered. Therefore 
the weigth of the e-bike desreased to the weight of an 
ordinary mountain bike.In this invention the e-bike has 
single sided fork in both front wheel and the rear wheel 
so that the folding mechanism is more efficient and the 
bike is lighter.  In additon, according to special designed 
hub system, 10 different drive (traction) system can be 
applied to the same e-bike. Moreover this e-bike can be 
converted to this 10 different system very easily. The 
most important innovtion is in the energy efficiency. In 
this bike, instead of ordinary chain-drive, indirect electric 
drive is prefered. A very light weignt alternator is placed 
in the bikes o the the users need less effort to move. 
Tos um up, old e-bikes’ are developed according to para-
lel hyrid systems but this e-bike is constructed on series 
hybrid drive system.

Hedef Sektör

Bisiklet, Üç tekerlekli bisiklet, elektrikli motosiklet, elekt-
rikli otomobil vb

Adresi : Ceyhun Atıf Kansu Cad. 104/B  
  Balgat /ANKARA

e-posta adresi :  gceterez@dinamikkompozit.com

Telefon :  0 312 473 03 24

59Dinamik  Kompozit
Dinamik  Kompozit Ar-Ge Otomotiv Elek. Eloktr. Ltd Şti

Gökhan Çeterez
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SOLARTEK TEMİZ ENERJİ
SOLARTEK TEMİZ ENERJİ İLERİ MALZEME VE KALIP TEKNOLOJILERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

EMİNE KUŞ

EMİNE KUŞ

Projenin Adı

Yüzey yapısına uygun ve fiziki ortam koşulla-
rına dayanıklı karbon fiber güneş enerji yüzeyi.

Proje Özeti

Günümüzde enerjiye duyulan ihtiyaç yenilenebilir enerji 
kaynaklarının önemini arttırmıştır. Türkiye güneş enerjisi ba-
kımından dünya üzerinde önemli bir kuşakta yer almaktadır.

Projemizin genel amacı ise ilk etapta motorlu ve 
yelkenli deniz araçlarının enerji problemini çözmek 
ve güneş pillerinin kullanım alanını genişletmektir.

SOLARTEK güneş panelleri ve ileri malzeme teknolojilerini 
kullanarak fiziki ortam şartlarına dayanıklı, yüzey şekillerine 
uygun karbon fiber güneş enerji yüzeyi yapmaktadır. Ge-
rek ithalat gerekse ihracatta öncü olmayı hedeflemektedir.

Hedef Sektör

Motorlu - yelkenli yat sahipleri ve üretici tersane-
ler marinalar öncelikli müşterilerimizdir. Ancak Anka-
ra da istediğimiz müşteri portföyüne sahip değiliz.

Adresi : Gazi Üniversitesi Gölbaşı 
Yerleşkesi    Teknoplaza Binası C Blok Giriş 
Kat    No:CZ35 Gölbaşı / ANKARA

e-posta adresi :  e m i n e k u s 8 6 @ g m a i l . c o m

Telefon :  0 546 491 07 19

60
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Evrim Tanrıverdi

Projenin Adı

Floresans Spektroskop Optik Tasarım ve İmalatı

Proje Özeti

Çok az Led kullanarak yüksek bir ışık şiddetinin düşmesini 
sağlayan fresnel lens tasarımı ve Prototip İmalatı. Trafik 
lambaları 24 saat boyunca yandığı için kullanacağımız 
POWERLED’lerle enerji kullanımı % 25’e düşecektir.

Hedef Sektör

Bütün ülkelere satış planlanmaktadır

Adresi : Gazi Teknopark Zemin Ofis No:3  
  Gölbaşı/ANKARA

e-posta adresi :  tevrim1@gmail.com

Telefon :  0 505 747 26 08

61Kuantumek Teknoloji
Kuantumek Teknoloji Biyomedikal Cihazlar Dijital ve Optik Sistemler

Evrim Tanrıverdi
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Mehmet Alp İlker Tıbbi Cihaz Ar-Ge

Mehmet Alp İlker

Mehmet Alp İlker

Projenin Adı

Solunum Fonksiyon Analizörü (SFA)

Proje Özeti

Bu proje ile temel olarak, solunum fonksiyon testlerinde 
kullanılan ve ülkemizde üretimi yapılmayan “Spirometre” 
cihazının mevcut “Hasta uyum problemleri” ortadan kal-
dırılarak yerli üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmek-
tedir. Projenin kısaca özeti şu şekildedir:

Solunum fonksiyon testi, insanın soluk alıp verme ve 
akciğer fonksiyonlarıyla ilişkili hastalıkların teşhisinde ve 
tedavinin takibinde kullanılan bir testtir. Bu testi yapan 
cihazın adı spirometredir. Bu cihazda donanımdan ve 
cihazın yazılımından kaynaklanan “Hasta uyum prob-
lemleri” gözlenmektedir. Yeni yöntemlerimiz  ile bu prob-
lemlerin çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, yeni 
uygulamalar ile bireylerin sigarayı bırakması konusunda 
yardımcı bir rol üstlenilecektir.

Günümüzde, akciğer hastalıkları ve salgın gripler (kuş gri-
bi, domuz gribi) en çok karşılaşılan hastalıklar arasında 

üst sıralara çıkmış durumdadır. Sigara içme istatistiklerin-
de de ülkemiz başı çeken ülkelerdendir. Bu yüzden, solu-
num fonksiyon testlerinin önemi de aynı şekilde artmak-
tadır. Ülkemizde, solunum fonksiyon testi yapan cihaz 
olan spirometrenin üretilmemesi, solunum yollarıyla ilgili 
hastalıkların artışı, mevcut spirometrelerde “Hasta-uyum 
problemlerinin” gözlenmesi ve spirometrenin sigarayı 
bıraktırmada konusunda iyi bir aracı olması “Solunum 
Fonksiyon Analizörü (SFA)” isimli projenin sunulmasında-
ki başlıca nedenlerdir.

Hedef Sektör

   - Devlet Hastaneleri 

    - Üniversite Hastaneleri 

    - Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 

    - Göğüs Hastalıkları Hastaneleri 

    - İlçe Hastaneleri 

    - Özel Hastaneler 

    - Tıp Merkezleri 

Adresi : Bahçelievler 1. Cad. No:132/8 
  Çankaya/ANKARA

e-posta adresi :  malpilker@gmail.com 

Telefon :  0 505 702 30 42

62
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Metin Hıdıroğlu

Projenin Adı

Tıbbi Atık Muhafaza Sistemi

Proje Özeti

Sağlık kuruluşlarında ortaya çıkan hava yoluyla enfeksi-
yon riski taşıyan tıbbi atıkların hava ile temasını kesen ( 
poşet içine hapseden) bir makineyi hizmete sunmaktayız. 

Hedef Sektör

Medikal Cihaz üretimi ve satışı yapan firmalar.

Paketleme makineleri üretimi ve satışı yapan firmalar.

Sağlık Kuruluşları (Hastane, Diş Klinikleri, Sağlık ocakları) 

Adresi : 1376 sok No:3R Boran Plaza Konak  
  İZMİR

e-posta adresi :  info@hdrmuhendislik.com

Telefon :  0 533 629 88 98

63HDR Muhendislik

Metin Hıdıroğlu
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ORUBA MEDİKAL TEKNOLOJİ
ORUBA MEDİKAL TEKNOLOJİ ARGE İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Utku ULUŞAHİN

Utku ULUŞAHİN

Projenin Adı

Ürodinami Medikal Simülasyon Sistemi

Proje Özeti

Medikal Simülasyonun hasta güvenliği için etik bir zo-
runluluk haline geldiği günümüzde, Dünya’da ilk defa 
ORUBA tarafından geliştirilen sistem sayesinde artık 
ürodinami alanında da non-invaziv yöntemlerle eğitim 
mümkün hale geldi. 

Devlet desteğiyle geliştirilen ve pantentlenerek koruma 
altına alınan simülasyon sistemimiz, insan anatomisine 
benzer yapıya sahiptir ve farklı tipteki insan fizyolojilerini 
modelleyebililir. 

Yüksek gerçeklikteki hasta mankeni üzerinde yapılan 
ürodinami çalışmaları, hastalar üzerinde invaziv metot-
larla gerçekleştirilen ve hasta sağlığı açısından risk teşkil 
eden eğitim amaçlı uygulamalara güvenli ve efektif bir 
alternatif oluşturur. 

Hedef Sektör

Medikal Sektör

Adresi : Hacettepe - İvedik OSB Teknokenti 
  No:61/27A Ostim / ANKARA

e-posta adresi :  info@oruba.com.tr

Telefon :  0 555 845 65 84
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Yrd. Doç. Dr. Ziya Esen

Projenin Adı

Gözenekli yüzeye sahip titanyum yapay diş köklerinin 
üretimi

Proje Özeti

Her yıl ortalama %15-20 oranında büyümesi öngörülen 
ağız ve diş sağlığındaki implant pazarının dünyadaki bir yıl-
lık büyüklüğü geçtiğimiz yıl 2.5 milyar $ olarak belirlenmiş-
tir. Türkiye’de ise geçtiğimiz yıl ortalama 200 bin civarında 
insan diş implantı (yapay diş kökü) yaptırmış ve pazar pa-
yının büyüklüğü 100 milyon $ olarak belirlenmiştir. Önü-
müzdeki 3 yıl içinde ise Türkiye pazarının 3 kat büyümesi 
öngörülmekte ve yıllık yaklaşık 1 milyon kişinin implant 
tedavisi yaptıracağı tahmin edilmektedir. Türkiye’deki diş 
implant pazarının yaklaşık %85’i yabancı firmaların kont-
rolünde olup, bu yöndeki ihtiyaç çoğunlukla ithalat yoluyla 
giderilmeye çalışılmaktadır. 

Piyasada varolan ürünlerin uygulanması esnasında çeşitli 
sorunlar yaşanabilmektedir. Vida tipinde ve genellikle ti-
tanyumdan yapılan yapay diş köklerinin çene kemiğine 
monte edilmesinden sonra 3 ila 6 ay arasında  beklenil-
mekte ve sonrasında diş implantının üzerine porselen 
veya zirkon uygulaması yapılmaktadır. Genellikle vücut 
kemik dokusunun vida tip diş köklerinin üzerine tam 
olarak tutunmasında (osseointegrasyon) sorunlar yaşan-
makta ve yeterli tutunma sağlanamadığından dolayı da 
implant kaybedilebilmektedir. 

Önerilen fikir kapsamında günümüzde kullanılan implant-
lardaki bu sorunların büyük kısmını çözebilecek tarzda yeni 
bir üretim yöntemi kullanarak benzerlerinden farklı yeni 
bir tür gözenekli yüzeye sahip titanyum yapay diş kökü-
nün üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu konuda Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Teknogirişim Sermayesi kap-
samında destek alınmış ve prototip üretim çalışmalarına 
başlanmıştır.

Bu yeni tür implantın en önemli özelliklerinden birisi yü-
zeyinin hassas biçimde ayarlanabilir bir gözenekli yapı-
ya sahip olmasıdır. Diğer bir deyişle diş implantlarının iç 
kısmı gözeneksiz, çene kemiği ile temas eden yüzey kı-
sımları ise gözenekli olacaktır. Bu gözenekli yapı vücut 

sıvılarının geçişine imkan sağlayarak kemik hücrelerinin 
gözeneklerin içinde büyümesine olanak vermekte ve çok 
sıkı bir implant-kemik bağı oluşturulabilmektedir. Ayrıca 
gözenekli implant üretimi sayesinde mekanik özellikler 
bakımından kemik hücrelerine benzer mekanik özellikleri 
olan implantlar elde edilebilmektedir. Bunun yanında, bu 
gözenekli yapı yeni kemik hücrelerinin oluşumuna imkan 
verdiği için yeterli kemik dokusu olmayan bireylerde dahi 
gözenekli yapay diş köklerinin kullanımı mümkün olabile-
cek ve tedavi imkanı sağlanabilecektir.

İş fikri kapsamında gözenek oluşturmak için kullanıla-
cak olan yöntem için Türk Patent Enstitüsü tarafından 
21.02.2012 tarihinde TR 2009 01058B numarası patent 
alınmış ve yöntem 7 yıllığına koruma altına alınmıştır.

Titanyumda gözenek oluşturmak için genellikle boşluk 
yapıcı tozlar ile titanyum veya titanyum alaşımları karış-
tırılıp yüksek sıcaklıkta boşluk yapıcı tozun buharlaştırıl-
masıyla gözenekli yapı oluşturulmaktadır. Titanyumda 
boşluk oluşturmak için genellikle üre (karbamit) veya 
polimer bazlı boşluk yapıcı tozlar kullanılmaktadır. Fakat, 
bu tür boşluk yapıcıların yapısındaki oksijen, azot veya 
hidrojen temelli bileşikler titanyum içinde çözenenerek 
titanyumun kirlenmesine neden olmakta veya kalıntı bı-
rakmaktadırlar. Titanyum kirlenmesi veya kalıntı içermesi 
biyomedikal uygulamalarda kullanılmasını engellemekte-
dir. Fakat önerilen fikir ve patenti alınan yöntemde kul-
lanılan boşluk yapıcı toz titanyumun içinde çözünürlüğü 
olmayan magnezyumdur. Magnezyum titanyumun kirlen-
mesini engellemekle kalmayıp, titanyumun olası kirlen-
mesi durumunda yüzeyini indirgeyerek temizlemektedir. 
Sonuç olarak magnezyum biyomedikal uygulamalar için 
oldukça uygun gözenekli titanyum numunelerin üretimini 
mümkün kılmaktadır. Yapılan ön çalışmalarda bu yöntemle 
üretilen gözenekli titanyumlara implamantasyon (in vitro) 
testleri yapılmış ve kemik hücrelerin sorunsuz bir şekilde 
gözenekli titanyumun yüzeyine tutunduğu ve gözenek-
lerin içine büyüdüğü görülmüştür.

Önerilen iş fikri kapsamında ileriye dönük hedefler şöyle 
özetlenebilir;

Adresi : Merkez: Çankaya Üniversitesi  
  Yüzüncüyıl Kampüsü A-Blok 329-b  
  Balgat/ANKARA

e-posta adresi :  ziya.esen@gmail.com

Telefon :  0 536 982 90 09
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Yrd. Doç. Dr. Ziya Esen

1- Yaklaşık %85 oranında yabancı şirketlerin elinde bulunan 
Türkiye diş implantı pazarında üretilecek ürünle rekabet üstün-
lüğü sağlayarak Türkiye pazarında yer edinmek ve dışa bağım-
lılığı azaltmak,

2- Benzerlerinden tamamen farklı %100 yerli yapay diş kök-
leri üretmek,

3- Kullanıcıya çok daha kaliteli, tedavi şansı çok daha yüksek, 
vücut kemiği mekanik özelliklerine benzer diş implantlarını 
daha ucuza sunmak, her seviyedeki ve yaş grubundaki insan-
ların bundan faydalanabilmesini sağlamak,

4- Bilimsel destekli çalışmalarla üretilecek olan üründe bir 
know-how yaratmak, ve pazara bilimsel çalışmaları yapılmış 
ürünler sunmak,

5- Uzun vadede dünya pazarına bu yeni ürünü tanıtmak ve 
ithalatı azaltıp yeni ürünlerin ihracıyla Türkiye ekonomisine 
katkıda bulunmak.

Hedef Sektör

Diş implant sektörü
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Projenin Adı

Manyetik Rezonans Görüntüleme İçin Çift El Sargısı

Proje Özeti

Bilindiği gibi el, birçok ufak kemik, kıkırdak, kas ve yumu-
şak dokunun birleşiminden oluşan karmaşık bir organdır. 
El iskeletinin içinde boyutları 0.75 mm’in altında olan 
kıkırdaklar bulunmaktadır. Bu kıkırdaklarda meydana 
gelebilen deformasyonlar, özellikle ileriki yaşlarda, birçok 
rahatsızlığın meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu 
kıkırdakların yüksek çözünürlükteki görüntüleri hem doğ-
ru tedavi için hayati önem taşımakta, hem de iyileşme 
sürecinin takibinde önemli rol oynamaktadır.

Bu projenin amacı, el görüntülemede kullanılacak dört 
kanallı bir el bilek MR sargısı tasarlamaktır. Tasarlanan 
sargı doğrudan el geometrisine uygun olacağı için daha

önce bahsedilen el bilek detaylarının görülebilmesine ola-
nak sağlayacaktır. Aynı zamanda görüntüleme esnasında 
hastanın rahat bir duruşa sahip olması da sağlanacağın-
dan hareket nedeniyle oluşan artefaktların da önüne ge-
çilecektir. Bu gelişmeler daha önce teşhisinde ve tedavi 
takibinde zorluklar yaşanan birçok hastalığın tedavisini 
kolaylaştıracaktır.

Bu projenin amacı, hastanın MR cihazı içerisinde konfor-
lu bir pozisyonda yatarak iki elinin birden yüksek çözü-
nürlükte görüntülenmesini sağlayacak “MRG İçin Çift El 
Sargısı” üretmektir. Bu sargının içinde kullanılacak olan 
RF antenleri hedef geometriye uygun olarak tasarlana-
cakları için, bu antenlerle elde edilen sinyalin gücünde 
önemli bir artış olacaktır. Bu da daha önce görülemeyen 
birçok anatomik

detayın görülebilmesine olanak sağlayacaktır. Bunun-
la birlikte bu sargı için tasarlanacak olan fiziksel yapı 
(Gövde) sayesinde, hastanın MR cihazı içerisinde hareket 
etmeden konforlu bir pozisyonda yatması sağlanarak, 
görüntüde oluşan hareket artefaktlarının minimuma 
indirgenmesi sağlanacaktır. Tasarlanacak sargı iki elin 
görüntüsünü aynı anda almayı hedeflendiğinden, aynı 
zamanda mukayese yapma olanağı da sağlayacak ve 
iki el anatomisi arasındaki farklılıklar rahatlıkla görüle-
bilecektir. Buda karpal tünel sendromu, romatoid artrit, 
psöriatik artrit, polymyaljia romatika gibi her iki eli etki-
lediği bilinen birçok hastalığın tanısını ve seyrinin takibini 
önemli bir ölçüde kolaylaştıracaktır.

Hedef Sektör

• Biyomedikal ve Tıbbi cihazlar,

• Sağlık sektörü

Adresi : SANCAK MAH. 507. SOKAK 8/6  
  YILDIZ ANKARA

e-posta adresi :  info@troykamed.com

Telefon :  0 321 265 00 96
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Projenin Adı

“İdrar Tahlili Yapan Pisuvar”

Proje Özeti

“İdrar Tahlili Yapan Pisuvar (UrineMatic)” , insanların alış-
veriş merkezlerinde, spor merkezlerinde, otellerde ve 
okullarda tuvalet ihtiyaçlarını giderirken aynı zamanda 1 
TL karşılığında idrar tahlili yaptırmalarını sağlayacaktır. Ya-
pılan tahlil sonucuna göre cihaz, kullanıcıları sahip olabile-
cekleri hastalıklar hakkında uyaracak ve insanları hastane-
lere veya doktorlarına yönlendirecektir. Birçok kişi yatalak 
duruma düşmeden hastanelerin kapısından içeri girme-
mektedir. Hastalıkların erken teşhisi tüm hastalıkların te-
davisinde hayati önem taşımaktadır. “İdrar Tahlili Yapan 
Pisuvar” teknolojisinin öngörebileceği hastalıklar hakkında 
kişileri uyaracak ve erken teşhiste büyük rol oynayacaktır. 
Cihaz belirtilen yerlerin tuvaletlerine hiçbir inşaat gerçek-
leştirmeden monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Hedef Sektör

Elektronik ve Mekanik Sistem Tasarımı, Projelendirmesi,  
Ar-Ge’si ve Hayata Geçirilmesi

Tıbbi Cihaz Tasarımı, Araştırma ve Geliştirmesi

Otomasyon Sistemi Tasarımı ve Hayata Geçirilmesi

Adresi : Harbiye Mah. Niğde Sok. 20/10 
  Dikmen/ANKARA

e-posta adresi :  info@yardimcigrup.net

Telefon :  0 555 700 63 82

67YARDIMCI GRUP MÜHENDİSLİK
YARDIMCI GRUP MÜHENDİSLİK ve TIBBİ Cihazlar Ltd. Şti.

M.Altuğ Yardımcı






